






నామెతలు 

సామెతలు జనవ్య వహారములో వినవచ్చు మణిపూసలవంటి 

వాక్యములు, న్య కిజీవితములోను, నసంఘుజీవితములోను అనుభవమ్ము 

చేత గోచరములగు సత్యములు వీనియందు మూర్తీ భవించియుండును, 

అన్న మునకు న్యంజనములవ లె సామెతలను (పసంగాను పసక్తముగా 

జనులు వాడుకొందురు. వానివలన చెప్పదలచిన విషయము అసందిగ్ధ 

ముగన్కు అవిస్తరముగను చెప్పుట జరుగును. చవముత్కొరముకూడ 

సిద్ధించును. విషయము మనస్సులో హత్తుకొనిపోవును, సామెతలే 

కాక నానుడులు, సుద్దులు, జన్మశుతులు, శా స్ర్రములు, మాటలు 

అను బదములుకూడ న్యవహారములో ఉన్నవి. అవియన్నియు ఏకార్థ 

కములు కాను. వీనిలో ఒకొ_క్క_దానికి ఒక్కొక్క. (పల్యేకలక్షణ 

మున్నది. ఒక్కొక్క_ అధ్థావిశేష మున్నది. కాని జనవ్యవహారములో 

ఇపియన్నియు సామెతెలుగా పఠిగణింపబడుచున్న వి. 

అనుభ నమునుండి పుట్టునగి భావము. భావము అభినయమువలన 

అంతకం ఇ స్పష్ట్రముగ వాక్కువలన వ్యక్తము కాగలదు, వాక్కులో 

చమత్కార ముండనలె నన్న దానిస్వరూములోను, అగ్గములోను 

చమత్కార ముండవలెను. ఇవి వకవాక్యములో కలిసివచ్చిన-చో 

మరింత సొగసు కూడివచ్చును. ఆవాక్కు_ వ్యంజ నావి శేషయుక్త ముగ 

నున్నచో ఇంకను మనోహారముగ నుండును, 

స్వరూపము, అస్థము, వ్యంజన అనునవే కాక దానినుండి పుట్టు 

అలంకారములకుకూడ ఉనికిపట్టయిన సామెకలలో అన్నిటిని తలదన్ను 

అందము కలదని వేరుగా చెప్ప నక్క_ర లేదు. అలంకారము లన్ని టికి 

సామ్యము "లేదా ఉపమానము మూల మందుకు. అందుచేకనే ఆలం 

శారికులు ఉసమాలంకార మునకు అగ తాంబూల మిచ్చిరి. 



సామ్య మను అర్థములోనే సామెత అనుపదము వ్యవహరింప 

బడుచున్న ట్లు కొందణి పెద్దల అభి పాయము. నాకు తెలిసినంతవ అకు 

సామెత అనుపనము 15 వ శ తాబ్దలోని వరాహపురాణములో తొలిసా 

రిగా (వయోగింపబడినది. ఎక్కో_డై నను తత్పూర్వ కావ్యములలోగాని, 

శాననములలోగాని ఉండిన ఉండవచ్చును, ఇంకను సరికోధింపవ లెను, 

ఇది జిజ్ఞాసువులకు వదలుచున్నాను, 

సామ్యశష్దముస శే సామ్యత అను అసాధురూస మేర్చడియుండ 

వచ్చుననియు, అదియే సామెతగా తెలుగులో మారి (పచారములో 

నున్న దనియు కీ. శే. డాక్టర్ కళ్ళా సపూర్ణి చిలుకూరి నారాయణరావు 
గారివాదము. సామె3 అహార. వ్యవహారములో వినబడుట చేతను 

కన్న డములో సామితె అనుసద ముండుటవేవను ఈవాదములో కొంత 

సత్య ముండనచ్చునేమో! ( స్మ తికలలో ఎక్కు_వ (పచారములోనున్న 

ఐక్యతనంటి దే సామ్యతికూడ, ) అయినను ఈశ బ్దవ్యు క్సేత్కి వ్రంకను 

విచార్య మే. 

సామెతకు సరియైన నిర్వచనము కల్పించుట సులభము కాదు, 

కష్టపడి కూర్చిన కరూర్చువచ్చునేమో ! కాని (శ్రమకు తగిన ఫల 

ముండునని చెప్పలేము. అతివ్యాప్కీ అవ్యాప్హీ దోషములు పట్టని, అన్ని 

లక్షణములు కలిసివచ్చు నిర్వచనము సిద్ధబజిచినను అది స్థూలారుంధతీ 

న్యాయముగ నుండును. సొమెతిలవలన స్ఫురించు సాగసులన్ని యు 

మాసగలిగిన సమర్చకత్యమును సంపాదించ లేదు. అనిర్వచనీయమైన 

గుణ మేదియో సామెతలో ఉండి “ఇది సామెత ” అని దానిని పట్టి 

యిచ్చును. అ ఈరహన్యము తెలియనిది కాదు. ఆపో 

: ఈనోట నలిగి ఎక్కువ వాడుకలోనున్న జనోక్కిని సామెతగా పరిగ 

ణించుట ఇప్పటికి యు క్తిసహముగా కనిపించుచున్న ది. లోకో క్కి నానుడి 

అనుపదములుకూడ ఇంచుమించు సామెత యను సర్థమంచే న్యవహ 



రింపబడుచున్నవీి, లోకో కి అను సంస్క తపదమునకు నానుడి అనునది 

'తెలుగుమూట. “సాడునుడి” *నానుడిగా మూరును. లోకో కి, సామెత 

ఏకార్థకములు కా వనియు, వానిలో కొంత భేద మున్న దనియు తరు 

తే వివగింపబడును. సామెతలో సమత ఉండును. వాక్యనిర్మాణము 

రెండు దళములుగా ఏప్పాడి (_పానగాన్కి యతిగాని, రెండును కలిసికాని 

యుండును. స్థూలముగ లోకో కక్కి సామెతకు గల భేదము నిరూపించి 

నను వానివిలక్ష ఇక శా స్త్రబుద్దికికాని విభిన్న ములుగ తోసని పరిస్థితు 

లుకూడ లేకపో లేవు. ఈకారణములవలన సామెత అనగా జనవ్యవ 

హోరక్షుణ్ణమైన ఉక అని ఇప్పటికి జ్ఫృవీ సడనః మ్సును, అనగా నలుగురి 

నోట నలిగిన మాట అని అ్యాము, ఇకరలక్షణములు తరువాత పరి 

గీలింసబడగలవు. 

సామెతల పుట్టు వ. రములనుగూర్చి 'కేల్చుటకూడ 

సులభ మగు. సరి కాదు. ఏ సాయన 5 సందర్భమున ఎవకు రూపొందిం 

చిరో చెస్పుట సావాన సాధ్య మైనచో కానచ్చునుగాని గత్య నమత 

మగుట కష్టము. సామెతలు అనేకవిధములుగ పుట్టనచ్చును. కొన్ని 

సూక్కులుగా, కొన్ని దృష్టాంతములుగా, కొన్ని సాదృశ్వ్యములుగా 

కొన్ని నిదర్శనములుగా, కొన్ని అర్ధాంతర న్యాసములుగా, కొన్ని వ 

'గాధనో, ఏజానసదగేయమునో, ఏసన్ని వేశమునో పురస్కరించుకొని 

పుట్టిన జన్మ శుతులుగా వాడుకలో నలిగియుండును. సామెతలు లొకి 

కము * లైనవి. అనగా (పసిద్గములై లోకయా( తా హెతువు లై నవి, 

అన్ని సూక్తులు, సుభామీతములు నిత్య వ్యవహారములో తజ 

చుగా వాడుటచే సామెతలుగా చెట్టి ల్లి పోవుచున్న వి. ' ఆ(తగానికి బుద్ది 
ద నన. 

* ట్రో-్టి విదశాః (యడితి (ససిద్దాఖ) లె లొకిశాా _ సతంజలి 

యే లోకయా[ తాహేతవః భాపాకద్దా నై లే “రేవ లౌకికత్వం (ససిద్ధమ్- 
కారికాకాపుడు 
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మట్టు ? * నిజము నిలుకడమోదగాని తెలియదు, “అంత్వనిష్టురముక న్న 

అఆదినిష్టురము మేలు”, “ఆడి తప్పరాదు, పలికి బొంకరాదు ” వంటి 

సూక్కులలో అలంకారరమ్యతగాని, న్యంగ్య వై భవముగాని కనుపించదు. 

వాక్యము శేనలము వాచ్యముగను, (పభుసమ్మితముగను ఉండును. 

అనుభవసిద్ధములై న నత్యములను సూటిగా, అలంకారరహితముగ నివే 

దించును. వాడుకలో పదేపదే వినబడుటచేతను, తాము చెస్తు మాట 

లకును, చేయు పనులకును బలము చేకళూర్చుటకు వ్యవహారములో 

జనులు వానిని [పయోగించుట చేతను ఇవికూడ సామెతలవలెనే భాసిం 

చును, కాని నిజమునకు కావు, ఇవి వకాలమునందు, వసందర్భ మున 

పుట్టి వాడుకలోనికి వచ్చినవో నిర్ణయించ లేము. ఇవి పురాతనసిశ్యము 

లే నను ఎప్పటికప్పుడు (కొత్తగా భాసించుమ. (బతితిరములోను (పతి 

మనుష్యునికి అనుభనగోచరములగు నిజములు కొన్ని (గంఫస్థ మ్ములె 

నిలిచిపోయి ఎక్కువ వాడుకలో నుండును. కొన్ని వ్య ససోరమునకు 

దూరమై మజుగుపడిపోవును. 

పూర్యకావ్యములలోని కెక్కిన అభియుక్తొక్తులలో ఏవి ఎక్కున 

(పచారములో ఉండినవో, ఏవి కల్పితములో ఇప్పుడు నిర్ణయించుట 

కష్టము, అందులో కొన్ని వ్యవహారమునుండి తొలగిపోనుటచేత, ఏవి 

నిజమైనవి, ఏవి కావు అని పోల్పుట వుటిం” క ప్ల మగుచున్నది. 

వేమన్న పద్యములలో సామెతెలవంటి సూక్తు లెక్కువగా ఉన్నట్లు 

తోచుచున్నది. వానిలో జనవ్యనహారమునుండి (గహీంచిన 'నెన్ని, 
ఆయన స్వయముగా కల్పించిన "సన్ని - అనుట మనకు తేలియని విష 

యము. సామెతలు వేమన్నను సృష్థించినవో, వేమన్న సామెతలను 
సృష్టిం చెనో చెప్పుట క పము. ఇంకను ( పొచీనులయిన పొల్కు_రికి 

సోమనాథుడు, నాచన సోముడు, అన్న మాచార్యులువంటి కవులలో 

కూడ వ్యవహారసిద్దములై న సామెత లేవియా, కాని వేవియో చెప్పుట 
కష్టము, తాళ్ళపాక తిరువేంగళనాథుని పరమయోగివిలాసములో 



“ ఇలలోన బసివిడ్ల "తెటుంగమియ బిలిచి 

యల చందమామ సె న్నడిగిన ట్ల్యయ్యె ౫ ఆ, లీ. 40505. 6 

అను సంకు లలో నామవవానన కొంత కానవచ్చు చున్నది. కాని దాని _ 
వాలి ™ 

స్వరూపము గణములనో జడి చెడిపోయిన టున్న నె కప్ కల్పించిన బే 

అయిన-వో విట-చి యును సనన (౧ యోగింపబడియుండదు. వదియోా 

సామెత ఛందస్సులో పొదిగినస్పుడు ఇట్టిరూపాం కరము పొందియుండును 
అన్ని యెడల నుపసయాూానగించుటకుగాని అంతె శొన 'న్రుసమ్మాతిము అని 

అనుటకుగాని వీలు కాకున్నను, సామెతల స్యరూసమును ఆనవాలు 

పట్టుటకు కొగ్నా మానము లున్నవి. వ్యాక రిణమునకు లొంగని (బయో 

గములు సమస్లలెన కనులు చేసియుండినచో అందులో కొంత వ్యవ 

హారరూ మైన gee వ మ(సభావ ముండుటకు వీ లున్న ది. లోకవ్యవ 

జూరమును కు థా సుతి ముగా క్ర న్రులు (సుయోగి ంచి యుందుకు, 

“ నుయిదా శవానికి” వంటి రామకృష్ణుని సయాగము లివి. 
ణు 6 

నైతికదృష్టి (+ ఛానముగకలవి సుభాపి.త ములు, నీకివాక్య ములు 

కూడ అట్టివే. అవి నినువారికి హీతోగదేశము చేయును, ధక్భమును 

హన స వా రాణ: గో మాస్తనముకూడ లోపింపవ- చ్చును, 

భూతదయ క'లిగియుండవ లెను” వం '*వి కేవలము సీతివాక్యములై సను 

ఒక్కొ-కసన్ని వేశములో అక్జవిశేషమును. కలిగించును. “సత్యమే 

జలము” (సన్న అంతు శ్రే వం" అభధియుకో క్రీ 3 సంస తమునుండి 

వచ్చినది. “ఆరోగ్యమే మహో ఛా భాగము “ఆడి తెప్పరొదుి వంటి 

సూక్తులకు సకృత్తుగా సామెత గౌరవము సం క్రమించును, 

ఇట్టి సుభావి.తములు, సీతివాక్యములు, సూక్తులు (ఉ్రయోగ 

నులో కొంత వ్యంగ్యమర్యాద సంపాదించి వాక్యగత మైన ఫబముల 
ర గో దో a_ © 

కంటు విలక్షణమైన అర్ధమును సూచన చేసినప్పుడును, అన్యాసదేశ 

ముగ వాడినప్పుడును, సన్ని వేశబలమువలన వానికి సామెతెగారవమ్ము 



ళ్ 

సంకమించును. (పతిసామెతలోను ఇట్టి అర్థవి శేషము నూచింపబడు 

చుండును. కాని, సుభావి శములలోనుు సూక్తులలోను సామెతలలో 

తోచు వాక్యగత చమత్కారము, అలంకారము లోపించియుండును. 

సాధారణమైన జనవాక్యములు కొన్ని (పజలమనస్సులలో 

వాత్తుకొనిపోవును. “అనుమానం పెనుభూతం *, "అవృష్టవంతుణ్రి చెటిచే 

వాడు లేడు, భస్తాకారిని భాగుసరి-దేవాడు లేడు’, * అడుసు తొక్క 

చేల, కాలు కడుగనేల ’, “అడియాస పొడియాస దుఃఖానికి కారణం ” 

' ఇద్దరు పోట్లాడి చే మూడవవానికి లాభం ”* వంటి వాక్యములు ఎందరికో 

ఎన్ని విధములుగనో జీపిశములో ఉపకరించియుండును. చుక్కానిగా 

పనిచేసియుండును. 

అన్నియు కాకపోయినను కొన్ని సూక్తులను పరిశీలన చేసినచో 
అవి వకాలమున, ఏసందర్భ మున (::వారమునకు వచ్చిననో యూహీంచి 

చెప్పుటకు నీ లుండును, ఆ సూవన లావాక్యమునం బే ఉండును, 

“అశ్రకు నచ్చిన గుక్ణాలు అగడ్శలు దాటునా అను జనో క్షి పూర్వము 

కోటలు, అగడలు వ్యా పిళో ఉన్న కాలమునకు చెందినది. అడ గుణ 
లి బ్రాని © గతి 

ములతో ముటడి చేసి విఫలనమెన సందర్భములలో వుటియుండ 
డు ల భి లు 

నచ్చును. “కాసుకు గణి లేదు, కోటికి కొడి వేశాడు” అనుజనో క్తి 

పూర్వకాలములో మన చేశయునందుండిన ఒక ఆచారమును సూచించు 

చున్నది. కోటీశ్వరులు తిము నంఐన్నశ్వసూచకముగ ఒక్కొక్కకోటికి 

ఒక జెండావొస్పాన తమ ఇండ్లపై నిలుపువారట! పై వాక్యములో 

“కొడి” అనగా జెండా అని అర్థము, తమిళములో ఇప్పటికిని ' కొడి” 

అనుపదము జెండా అను అసృములో వాడుదురు. అట్టి ఆచారములతో 

పాటు ఆజనో కికూడ (ర్రమముగా న్య వహారమునుండి దూర మె 
మలి లా. 

పోయినది. 



శేవలము సామెతలుగా వ్యనహరింపబడువానిలో పరార్థ 

(వవృత్తి తియీకాని స్వార్థమందు (సన్ఫ్తి లి ఉండదు. అనగా సామెతల 

అస్థిము, వానిలోని మాటలకు సంబంధించినది కాక ఇతర మేదియో 

తక: ఈ అభి పాయ యమునే కి. మే చెళ్ళపిళ్ళ "నంకటశళా స్ర్రిగారు 

తమ కథలు _ గాథలు అను (గం ఫములో రెండనసంపుటములో 

సామెతలనుగూర్చి (వాయుచు నివకించియుస్నారు, 

మిక్కిలి చమత్కొౌ-రముగను, ఎక్కువ హృద్యముగను ఉండు 

సామెతలుకూడ సిత్యజీవితెములో ఏవియో చిన్న సామాన్య సందర్భ 

ముల నాధారముగ చేసికొని పుట్టినవే, పరిచిశమైన సామాన్యజీవిత 

విషయములను కొత్తగను, అన్యాసచేశముగను, వ్యంగ్యముగను, 

పలికినచో మనము ఆకిర్షి ంసబడుదుము. ఆసామెతేల లక్ష్యము 

మనలో గాఢముగా మ్ముదితెనైపోయి మనస్సున నాటుకొనిపోవును, 

సామెతలో నుడికారముకూడ తోడైనవో డానికోథధ మటీంత ఇను 

మడించును, పైని వివరించినట్లు వాక్యార్థ ముకం కొ, విలవ్ష ణము, చమ 

త్కారవంతము అయిన అర్థమును ముజింత సొగసుగా అందించును, 

“కరాడు ఉడికిన వెనుక పాలు ముండును * అనునది (బుతిఇల్లాలు తన 

నంటయింటి అనుభవములో (గహాం చుసత్యాము. కాని సామెతగా 

దానిసొగసు వేరు. ఇక్కడ “కూడు” అనగా “కూడు” కాదు, 

గ వాయ్యి ” అనగా పొయ్యి "కాదు, ఉడుకు’ * వుండు” అన్ముకియలు 

కూడా ఆయాలఅర్గములలో "కాక సందర్భాను సారముగ అ నేకార్థములను 

స్ఫురింప జేయును. ఈసామెతకు అర్థ మించే అని నిష్కర్షగా చెప్పుట 
సాధ్యము కాదు. (సయోగమునుబట్టి అర్థస్ఫూ ర్లీలో భేద ముండును, 

స్థూలమైన అర్థ నిర్ణియముమాగ తము సాధ్యము కాగలదు. 

“తెగితే లింగడు రాయి” అనుసామెత చాల చిన్నది. ఎనిమిది 
అక్షరములే, శాని దానివలన కలుగు స్ఫూర్తిమా(త్రము పెద్దది, 
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* నాకు ఖోపము నచ్చిన గారవాగారవములు చూడను, * అను స్ఫూర్తి 

కలుగునని చెళ్ళపిళ్ళవారి వ్యాఖ్యానము, ఇంకను కొన్ని అర్థములు 

సందర్భమునుబట్ట స్ఫురించును. అక్ష రార్థిము చెప్పవలసివచ్చిన 

మెడలో ఉన్నంత సేపే ఆరాతిముక్క_కు పర నేశ్వరుడను పూజ్యతగాని 

అది చోటు వదలి (కింద పడినచో దానిగెరవ ముండదు అనిమాగతమే, 

ఇంకను * స్రానభంశె న శోభంతే” అనునర్గములోను వ్యాఖ్యానము 

చేయవచ్చును. అంతేకొని సామెత కుండు యావరక్తౌత్సర్ణము పిండి 

చూూపలేము. 

సామెకల నయస్సు నిర్ణయించుటకు గోమ్మగమైన సామెతల 

జూపితా ఒకటి తయారు కావలెను, సామెతలను జాబితాగా (పచు 

రించు (పయన్నాములు వం తకుపూర్వ నే జరిగినవి, నావిళ్ళవారు, ఆంధ 

భఛాషపోపరిపక్న తిక, నందిరాజు చలఅపతిరాజుగామ, గ హెలక్షి నై ముద 

లైన సంస్థలు, ఇంకను కొందు న్యక్కులు తయారు చేసిన జాబితాలు 

కలను. సామెత లయినవి, కానివి అందులో చేర్చబడినవి. వనుక 

(పచురించిన జాబితాలను ఆధారముగా చేసికొని మరల (కొతృజాబి 

తాలు తయారు చేయుటచేతిను, పరంపంగా వచ్చు జన్మశుకితోను, 

సంపదాయముతోను వోల్చి స్వరూపసవరణ చేయకపోవుటచేతను, 
సంపాదించిన సామెతలన్నియు స్యస్యరూపములో ఉన్నవని దేశములో 

నాలుగుమూలలలో నున్న వ్యవహారస్వరూపమును గుర్తించి నమ్మ 

దగిన, నిజమైన సాముతస్వమాపములను సిస్టాయిం చవలసిన కషి 

ఇంకను జరుగవలసియున్న ది, సామెతల స్వరూపనిర్మియ మే "కాక సంప 

దాయార్ధనిర్ణియము, ఏివిధపాఠాంతరముల నిర్ణ యమును జిరుగ వలసి 

యున్నది. ఒకనిఘంటురూపమైన ఆకారము వచ్చినప్పుడే సామెతల 

కృష్. కొంత (సయోజనకారి యగునని చెప్పక తప్పదు. 

సామెతలవయస్సు నిర్ణయించుటకు కొన్ని మాగ్షము లున్నవి, 
“శావ్యములోని శెక్కి-నవాని కాలనిర్మయము కొంత "లేలిక కావచ్చును, 
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వాక్యగత మైన ఆంతరంగిక పే*తువులచేతను, ఇకరభావలలోని సామె 

తలతోనున్న పోలికలచేతను (గంథస్థము కాక శేనలము వ్యనహోర 

ములో నుండిపోయిన సామెకలచరితె, కాలముకూడ కొంత ఊహపీాం 

చుం క సకౌశము లున్న వి. 

జానపద గేయములనలనే సామెతలనుకూడ న్యవహారములో 

నున్నవానినే సంకలన ము చేసి, ఉపయోగించుకొనవలెనుగాని, 

వాని నృష్ట్రంచుయుగము దాటిపోయిన దనియు, ఒకవేళ సృష్టించి 

నన్కు అవి పేలవముగా అందమబులవేసి అనుకోరగణములుగా నుండు 

ననియు కొందతివాదము. ఈ వానము యుక్తసహము కాదు. 

(పతితరములోను (కొ త్తసామెతలను (సచావములోనికి తెచ్చు సన్ని 

"వశము 'లేర్పడు-చుండును. ఆం(ధరాష్ష,) మవతెరించిసప్పుడు కర్నూలు 

సట్టణములో గృవావసతిలోపము చేత (సభుత్వము గుడారములు వేల 
సంఖ్యమిాద వేయించినది, “పెద్ద, చిన్న అను భేదము లేక అందరును 

వానిలో కొంతకాలము కాపురము చేయవలసివచ్చినది, ద్వారములు 

ఇవాల పాక్టోవి. ్న ఉద్యోగులకు, వారికుటుంబములకు ఇరకటిముగను, 

ఇబ్బందిగను ఉండెడిది. ఆపరిస్థితులలో ' గుడారములో గూనిబతుకు " 

అనుమాట (పచారములోనికి వచ్చినది. దానికి హతువ్రుతై న గుడా 

రము లెత్తివేసినను ఆపాంతములభో ఈజనో క్తి నిలిచిపోయినది. “క్యు 
ఎక్కి-నవాడు, గాడిద ఎక్కినవాడు ఒక టే” అను స. ఇటీవలిదని 

చెప్ప నవసవము లేదు, దీనికి సమానమైనది వెనుకటికి ఒక జన శుతి 
ఉండెడిది. ' ఆవిలాటలో పడినోడు, అగడలో సడినోడు ఒకు? 
ఇక్క_డ ఆవిలాట అనగా పోట్లాట అని అర్థము, ఇది రేనాటి (పాంతపు 

వ్వ్యనసారము. వ | అర్హీలకు పనులు, ఆశీర్వ చనాలకు బిడ్డలు 

అయ్యేది లేదు ’ అను సామెత ఆధునిక మైనది. అయినను అవేక్షణీయ 

మైన సామెతలక్షణము లున్నవి, చమత్కాొ_రముగనుు సాలంకొర 
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ముగ నుండు నాటి సామెతలకు సాటిగా రంజన కలిగించుచున్నది. 

(కొత్తసామెతలు అస్వుడు, ఇస్ప్వూడు, ఎప్పుడును వచ్చినవి, వచ్చు 

చున్నవి, రాగలవు. కాకపోయిన-చో ఒకతరమువారికి సామెత లనిన 

మిక్కిలి రక్టీయే కాక వానిసి కూర్చు శ క్లికూడ ఎక్కువగ నుండ 

నామెతలు సాధారణముగా జనస'మాన్యమునుండి పుట్టుకొని 

వచ్చును. వారిఅనుభవములు, అభిమ-చులు వానిలో (పతిబింబించు 

చుండును. ఎక్కడనో కొన్ని ఒండితవర్ణిములో పుట్టి “పెరిగినవి జన 

సామాన్య ములోసికి రావచ్చును. “యత భూ ముకి తతి నహ్నీక ” 

వంటిది * నిస్వు లేనిబే పొగ రామ” (తమిళము - ఎంగ పుగై ఉండో 

అంగ” నమస్పుం ఉండు) అను సామె3గా మారి జస.౮మాస్యములో 

నిలిచియుండవచ్చుమ. ' గతజల సేతుబంధనమ్ ” అను లోకోకి “పోయిన 

నీళ్ళకు కట్ట పెస్తీనట్లు” అను సామెకగా మౌరియుండును. నాచన 

సోముడు (ఉ. వా. వ. 5 - 157) ఈసయోగమును చేసెను. ఇది 

అతనసికంళు పూర్వము (బచారములో ఉన్నదో లేదో చెప్పలేము. లేని 

పక్షమున నాచన సోముని కల్పన యగును. ' నూతికప్పలవిధాని అను 

లోకోకి గూడ  సంస్కృతమునకు తిక్కనగారి ఆంధానువాదమై 

యుండును. * గతకాలము మేలు వచ్చు కాలముకంశున్ * అనునది 

నన్నయ్యగారి కల్పన. ఇట్టైవి కొన్ని సండితులు, కవులు కల్పించినవి 

తప్ప జనవ్యనహారములో నున్న సామెత లన్నియు మూల మేదైనను 

సామాన్య జలు క్ ల్పించిన వే. సామాన్యకుటుంబజీవి కములోని చిన్న 

చిన్న సన్ని వేశములనుండి పుట్టి సామె౪లు రూపుశేఖ లేర్చజచు 

కొనును, * అన్నీ ఉన్న పరి అణ] వుంటుంది, ఏమో లేని విప్రం 

ఎగిరెగిరి పడుతుంది” 'గుడ్డు వచ్చి పిన్లను నక్కిరించిందట ” “ఇంటింటికి 

ఒకమంటిపాయ్యి, మాయింటికి మరొకటి”, * కుడునబోతూ కూరల 
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రుచీ అడగడ మెందుకు? ?, * ఎంఛజబోలే మంశమంళతొ కంతలేి 

“ఇంటికి ఈలకత్సి, పొరుగుకు బంగారుకక్సి * “దీప ముండగా ఇల్లు 

చక్క- బెట్లుకోవ లెను” వంటివి సామాన్న కుటుం బజీవితమునుండి సుక్గిన"వే. 
లు a లు 

మన దేశము (సధానముగ వ్యవ సాయముతో (బతికిన దేశము, 

పల్లెబట్టు లెక్కువగా ఉన్న దేశము. కగ్ళ కజీవితమునకు చెందిన లోకో 

క్కుల్కు సామెలలు, పాడీబంట లే స్మల్లటూళ్ళ ( బతుకు తెకువు, పంటలు, 

పశువులు, పొలములు "మొదలై సవి రైతుల జీవివములో భాగము లె. 

సామెతిలకు _కానంసిన సంటభూము లగుచున్నవి, ' కోటివిద్యలు 

కొండకు లోకువ ”, “రను సి కోక లేళ్ళు చెడ్డ చేసి (బతుకలేదు క 

“రతం దున్ని తే రాజులకు అన్నం”, * ఆవుచంటిలో (పొదుగులో) 

అరనై ఆరు వీంశవంట లున్నాయి. ల చెజువు స్పీడు, ఊరు పొడు” 

పంక సామెతలు పాగుంట అనిన తమసపుంచి (పాణములుగా చూదు 

కొను (పజలు గగవ్వయిగా కల్పించిన వని వేపుగా చెస్పునక్క-౦ లేదు. 

కొన్ని సామెకలలో సామాన్య జనులు ఆయావృత్తులట వానికి 

సంబంధించిన వ్యకి లట కనుఅభి పాయములను (ప్రకటించుచు వచ్చి 

నారు. (పజల నమ్మకమును వోగొట్టుకొన్న వారిలో ముఖ్యముగా 

కరణము, కంసాలి (వేలు మడచి లెక్క_ పెట్టదగినవాస. “కాటికిపోయినా 

కరణాన్ని నమ్మవద్దు, é కన్న సిల్లి బంగాగ మైనా కంసాలి వదలడు ”* 

“కంసాలి ఎల్లి, చాకలిమన్సీ *, * దేవుడు వగ మిచ్చినా పూజారి వర 

మొయదడుి, “బాపన సేద్యం బడుగుల నష్టం), “కాపుల చదువులు కోసుల 

చేటు”, “ఆదాయం లేనిదే సెట్టి వరద బడి పోడు, “రెడ్డి వచ్చె, మొద 

లాడు), “మంగలి పాఠ, చాకలి కొత్తి, “పూటకూళ్ళమ్మకు పుణ్యంతో 

పని లేదు”, ేసేవాణ్ణి నమ్మి పొలి మేరజగడం ఒప్పుకోవద్దు వంటివి ఆ 

యావృతృుబపట్ల (పజా పాయములన్న తెలుస జనవాక్య ములు 



పే 

“పందిని పొడిచినవాజే బంటు, నెవులికంటిసనికు వేటకాని!ి 

ముద్దా, మాటలు నేర్చిన కుక్కను వేటకు పంపితే వుసుకో అంశే 

వుసుకో అందటి, ‘గురికాడు నక్కను కొడతాడా 1), “విల్లంబులు 

కలవారికి చల్ల కడవలవారు తోడా *, “నక్కను చూచినవాడు వేట 

కాడు”, “తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుందేళ్ళు జెదరునా ?” వయువా డుండ 

అమ్మేమి చేయు * వంటి వేటకు సంబంధించిన సామతలుకూడ కొన్ని 

(పవారములో ఉన్నవి, ఇంగ్లీషులో వేటకు సంబంధించిన సామెతలు 

ఎక్కువగా ఉన్నవి. ఆజాతి మృగయాశీల మైసది. మనది కాదు. 
మనలో వరాజులకో అది చెల్లుచుండెను, సామాన్యుసశై సచో వ్యనప 

మగును. తేలుగుజాతి భూమి దున్నుొని (బతికిన జాపి, వ్యవసా 

యమే (బతుకు తెపవుగా నున్న జూపి. కనుకనే పా శ్చాత్యులలోవ లె 

తెలుగువారిలో వేటకు సంబంధించిన సామెత లెక్కు_వగా "లేవు 

జాలరులుకూడ కొన్ని సామెతలు కల్పించినామ. ఒట్టుకొన్న 

వాడు మట్టగిడస అంశే పై నున్నవాశు శెస్టకొంక అన్నాడట, 'దర్శిదు 
లట ల ౧౧ 

డేశేవు కెళ్ళినా ముళ్ళపరిగే దొరికిందటి 'అణగిండి లేపెరా బుడ్డ 

పక్కి”, “నలకంతు ముందు రాళ్ళు ఏసరినటు”, 'ఎజిను వేసి చేపను 
౧౧౦ డు 

పటినటు” వంణివి, 
అ ౧౧ 

నావికులకు ఓడ సయాణమునకో సంబంధించిన నామెతి లక్కువ 

లేవు. ఆం(ధచేశమునకు పొడుగైన కోస్తా ఉండియు పూర్వము నౌకా 

నిర్తాణములోను, సమ్ముదవ్యాపారములోను ఆం[ధులు ముందడుగు 

చేసినవారను శీర్హి యుండియు ఆవృత్సికి జెందిన లోకోక్తులు మన 

భాషలో ఎక్కువగా లేకపోవుటకు కారణ మూహీంఒలేము. అవి 

నాకాజీవితమునకుమాగతమే పరిమితమై యుండుటచేత దేశములోనికి 

పీంచియుండక పోవచ్చును, అయినను 'ముత్యపుచిస్ప లన్నీ ఒక 

వున నత్త గుల్ల లన్నీ ఒక కనని, 'సడవ ఒడ్డు శేగలే సక్షవవానిమాద 
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ఒకసొడ్డు, డబ్బివ్యనివాడు పడన ముం 'దెక్కును, ఒడ్డు చేశేదాకా ఓడ 
మల్లయ్య, ఒడ్డు చేరాక బోడిముల సయ్య, ఓీడ నంటిన కాకినళ, కళాసు 

సని (బతుకు) గాలివానతో సరి వంటి సామెతలు (పవారములో తేక 

పో లేదు. 

వాణిజ్య నకు జెందిన సామెశెలు కొన్ని ఉం.:నను ఎక్కువగా 

"లేవనియు చెప్పవ లను. నర్తకులు సామెఇల నెక్కు_వగా గస ప్టంచ లే 

చేమో! (అప్పు అ౫గితే చిరాకు, అడక్క_పోతే ఒరాకు, అగలుకం"ు 

వడ్డి ముద్దు వంటివి వడ్డివ్యాపార మునకు చెందినవి. అసిమిళో దొకటి, 

అమ్మే దొకటి, కొన్న ంగడిలోచే మామబేంమా, కొన్నది నంశాయలు 

కొొసారింది గుమ్మడకాయ టు, వ మ రోసి షష వచ్చునా, 

వాణిజ్యసం బంధ సుగల సమెరకెలని చెప్పవచ్చును. 

కొతృ సామెతలు తరచుగా పాతినాముతిల నమూనాను మా 

తృకలుగ శాస్పక్రోది ఫుట్టాచుండును. కొన్ని నానువలు ఒకానొక చట 

ములో పొదిగిన ట్టుండును. ఆః (టి ములో కొత భావములు -వొప్పిం 

చుటకు పీ లుండును. గుణం తెహ్కవ గో శుక్కువ, జివ తెక్కు_న 

జీత మెక్కు-వ వంటివి వాక్టనిర్మాణ్వ ఖరిళో ఒకజాతికి చెందినవి, 

పరస్పర తార తిమ్య ములను చూపుటకు ౨.4. Wt టప 

తక్కువ అను చటములో ఈసామెకలు పొవగబవయుండును. ఇస్తే 

TE 'లేదు ...... లేదు అగి ముగియి వాక్యిగళములుగల చటము 

లలో కొన్ని సామెతలు గలవు, కన్నువంట (బకాళం "లేదు మన్ను నంటి 

ఆధారం లేదు, మాడ చుట్టము లేదు మొక్క దైవము లేదు, 

ముఖంలో సుఖం లేవు మోకాళ్ళలో విసువ్ఫు లేదు, చేను చేసి వడ 

లేదు చెడ్డ చేసి (బతుకలేదు, నొసట కళ్ళు లేవు నోట్లో సళ్ళు లేవు 

వంటివి కొన్ని ఉదాహరింసవచ్చును. ఇందులో మొదటి సామెతలో 

జకవస్తువృను తీసికొని డానినంటిది లేదని చెప్పబడినది, రెండవ సా'మ్మె 
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తలో మాచుటకు, _మొక్కు_టకు అను (సయోజనములు నేర్యాన 

బడినవి, మూడవసామెతలో ఒకానొక వస్తువులో లేని ఒకానొక 

గుణము సూచింపబడినని, నాలుగవసామెతలో కార్య'కారణసంబంధ 

ముగ్గడింసబడిసది, చివరిసామెతలో లేడను వకవచనము బహువచన 

ముగా మారినది. ఇళ్లే మరికొన్ని పోతివాక్యములు సామెతలలో 

చూడవచ్చును. శటములోని కొ”న్ని మాటలు అట్టిసామెత లన్ని టి 

యం దుండును. వానిలో మొ ర్పుండదు. మిగిలిన భాగములు 

మాతమే మాగుచుండును, ఇసామెతిలలో ఏది ముందు, వది 

నెనుక, వది మాత్ళ్చిక, నది ప్కుడిక అని చెప్పుట తేలిక కాదు. ఒక 

జాతికి చెందిన అగ్టిసామెతిల నన్నిటిని జూగత్తగా విమర్శించి పరిశీలిం 

చినగాని అట్టిది నాధ్యము కానుః కొన్ని చోట్ల సామెతిల వయస్సు 

బ్రట్టనిర్ల యముసకు కొంత తోడృడవచ్చును. 

అను శుతముగా నద్సు సామెతలు ఆనోట ఆనోట పడి కొంత 

మౌొర్పు చెందుట సహజమే. ఆదేశొగమములు వచ్చి సామెతిస్వ 

రూజము కొంప మారిపోనును. ఒకమాటకు బదులు మజీియొకమాట 

వచ్చుట, ఒకభాన మునకు మాగా మజియొక భావమును చేర్చుట, 

సామౌాన్యవి శేషవాక్య ములు “తాుమా గగుట, వాక్యములను మీ 

కొన్ని నివరణ? బ్ద ములు చేర్చి “పెంచుట, (కీయులను మార్చుట, (పాంతీ 

యశబ్దములను వాడుట మొపలైస కౌరణములచేత సామెతరూబము 

మారుచుండును. ఒక్కొ_క్క_ సారి సామెతలో ఉత్త స మో, పూర్వా 

న్ మో మారిపోయి దాగిస్టానములో మజీయొక వాక్యభాగము రావ 

చచ్చును, నిత్యివ్యవ హోర మ్రుకో. లేని ( పాచీసశబ్దముఐను తొలగించి ఇప్పటి 

వ్యవ హారములొ నున్న మాకుణను చేర్పుటయు జరుగు-దుండును, 

' అగడ్నలో పడ్డ పిల్లి కే నైకుంఠం” అను సామెత తెలుగులో 
ఉన్నది. అగడ్తలో పడుటకు పిల్లియె కావలెనా? పిల్లి యనుటలో 
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విశేష మేమి? అగడ్తలో పిల్లి ఒడినచో పైకి రాలే దను భావ 

మైనచో అగడయే దానికి వైకుంఠ మగుటలో ఆశ్చర్యము లేదు, 

పిల్లి యనగా పొంచిన శతు నని యర్థము. చెప్పిన చెప్పవచ్చునేమో ! 

తమిళములో ఈ సామెత *అగళిల విళుంద ముదలైక్కు అదువే 

వైకుంఠం ” అని ఉన్నది. తమిళములోని ముదాలై (మొగలి తెలుగులో 

పిల్లి గా మారినది. ణకు “ఏనుగు పడుకున్నా గుణ్ణమెత్తు ౨ అని 

తెలుగుభోనున్న సామెత తమిళముగో “ఆనై సడుకత్తొళ ఆళ్ మట్టం ’ 

అని విననచ్చుచున్న ది. “ఆ? ' అనగా మనుష్యుడు. ఇది సైనికతిబిర 

ములలో బయలుదేరిన. నాయుని కాసచ్చును. ( పాచీనులు కాల్బల 

మును (పథానముగ ఛావించినస్పుడు * ఆళ * అనుపద ముపయోగిం 

చిరి యతి ఉండుటచేతి తమిళసామిత (పాచీసమని భావింపవచ్చును, 

తరువాత అం(ధులభో అశ్వదళ మునకు (పాధాన్యము హెచ్చి 

నఫుడు “ఆళ ” స్థానములో గుణ్లిము వచచ్చెియుండనచ్చును. ఇటు 

భానములలో మార్చు నచ్చుచుండును. “కస్టన ఇంటికి కణుకులు 

మెండు’ అను సామెత వ్యనహారములో "రెండు మూడువిధములుగ 

వినబడుచున్న ది. “కట్టిన ఇంటికి. కణుకులు చెప్పేవాు పదిమంది ” 

“కట్టిన ఇంటికి కణుకులు చెప్పేవాను నెయ్యిమంది  పినితో ఒకదానిలో 

మెండని, మరియొకడానిలో సదిమందియని యున్నది, అదియు చాల 

లేదుకాబోలు తృప్తీ లేక పదిమందిని 'నయ్యిమందిగా ఎవడో మార్చి 

యుండును, అశు “దొంగలు దోచిన ఆరునెలలకు కుక్కలు మొరిగ్ని 

నవట * అనుసామెతలో “దోచిన” కు బదులుగా *దూరిన” * పడ్డ” 

“పోయిని వంటి మాటలుపాఠాంతరములుగా ఉన్నవి. తెబిసీళ్ళలో చిన్న 
చిన్న మొర్పులు చూడవచ్చును. ఒక క్రియకు మాగుగా మరిరఘొక క్రియ 
ఉపయోగింపబడినది. మరియొకరూపములో *ఆమనెలలు” తొ మిది 

నెలలుగా సెంచబడినది. ' పుణ్యానికి పెట్ట అమ్మా సీ మొగుణితో 

పాటు పెట్టమ్మా. అనుసామతలో ' పుణ్యానికి పెకే అమ్మా 
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అనుటకు మారుగా * పుగసాటుకు పె్టుఅమ్మా * అనునది రాయల 

సీమలో అనంతపురంజిల్లాలో వ్యవహారములో నున్నది. ఒకమాటకు 

మారుగా మరియొక (పొంతీయసద మిందు ఉపయోగింసబడినది, 

“ఎక్కడైనా వదినా అనుగాని వంగతోటలో నదినా అనకు’ అను 

సామెతలో “వదిన” కు మారుగా “మామి యు కొన్ని చోట్ల 

_(పత్వేక్షిముగను, తోటమాలి ఆడుది యెన “వదిన” మగ 

వాడైనచో * మామ” అని యూహీంసనలెను, *పుచ్చకాయల 

దొంగా అంక బుజాలు తడుసుకు వమూవాడట !” అనుసామెతయి 

(పొచీనమైనదిగా కనువించుచున్నది. కాని పుచ్చకాయ శబ్దము సర్వత 

వ్యా ప్టిలో లేకపోవుట చేతను, కొన్ని వోట్ల అన్నీలార్థ ముకూడ స్ఫురిం 

చుటచేతను, పుచ్చకాయలు గుమ్మడికాయలుగా మారియుండును. 

కొన్ని సామెతలలో మరికొన్ని కబిసీళ్ళు చేర్చి "పెంచుటయు కలదు. 

“గంగకు చొంగకు తిప్పు "వేదము ’ అను సావుఃక గంగకు, చొంగకు, 

పంగకు తప్పూ లేదు అని పెరిగినది. “తింకు గారెలు తినాలి, వింశేే 
భారతం వినాలి” అను సామెశలో ఒకదళము పెరిగి * తింకు గాశెలు 

తినాలి, వింశు భారతం వినాలి, కంశు కొడుకును కనాలి” అని మటి 
కొంత పొడు నైనది. 

ఒకమాటకు మారుగా మరియొకమాట వచ్చుట యికాక, 

ఒకదళమునకు మారుగా మరియొకదళముకూడ కొన్ని సామెతలలో 

వచ్చుచుండును. “ కందకు లేని దూల కత్తిపీట శిల”? అనునది 

యతినిబట్టి మూలరూపమని,అంగీకరించిన, అందులోని రెండనవదళమునకు 

మారుగా బచ్చలి శీల” “చేమ శేలి అనునవి తరువాత చేరి 

యుండవచ్చును. ఏహాటిలో దిపం కుక్షి లో అన్నం ” అనునది (పాచీ 

నమో “గూటిలో దీపం, నోటిలో కనళం ” అనునది (పాచీనమో చెస్ప 

లేము. మొదటిది చదువుకొన్న వారి వ్యవహారమై యుండవచ్చును, 
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"రెండవది సామాన్యుల వ్యవహారము “వోటిలో కవళంి అనుదళములో 

“కనళం” నకు " బున్వ బుక్క” *“ మెతుకు ” అను పాఠాంతర 

ములు కలను, “ గతి లేనమ్మకు గంజే పానకము”; గతిః లేనమ్మకు మతి 

లేని మగడు అను సామెతలో రెండవదళములో ఒకదానిలో 

యనియు; మరియొక దా గో (వాసయు వచ్చిన నవి, వాక్యశిల్పముభో 

భేద ముండుటయే కాక అ్యములోను భేవ మున్నది. 

కొన్ని సామెతలలో ఆయాపొంతీయ నామములు ఆయాగపాంత 

ములలో వ్యవహారములో నుండును, *రొద్దాసికి ఎద్దును పెనుగొండకు 

పిన్సను ఇన్నకూడదు” అనుసది అనం పురం జిల్లాలోని సామెత, రొద్ద 

మను (గామములో ఎత్తుసల్ళ ముతో మెరకసేద్యము చేయవలెను. 

సనుగొంశనూతుబు పాతాళ గంగలు, కనుక ఆశాళ్ళికు ఎమ్మ నిచ్చి 

సను విసి నిచ్చినను [శమ ఎక్కువ అని తాత్పర్యము, ఈసామెతయీ 

కృష్ణాజిల్లాలో “ఎన టూరిభో ఎద్దును సరుదూరిోో పడుచును ఇవ్వకూ 

డదు” అని వ్యనసోంములభో నున్నది. ఇందులో (పాంకమునుబట్టి వేళ్ళు 
పూగినవి, " 

“ముస జూచి నక్క. యొజడలు కాల్చికొన్నట్లు అను సామెత 

నానన సోముని ఉ త్తంహరినంశములో ఉన్నది. ఇవియే (పాచీనరూప 

నేమో! దువ్వు అనగా పులి, (క్రమముగా దువ్వు అను పదను 

వ్యవహారమునకు దూరమై డానికి మారుగా పులియను పదము 
సామెకలో చేకియుండును. వ్యవహారమునుండి తొలగిపోయిన (పాచీన 

శబ్దములను ఏదో ఒక పాం 3మునందు వ్యనహారరూఢములై వేరు చోట్ర 

అర్హముశాని శబ్దములను సామెతలనుండి తొలగించి (పజిలు వ్యవహార 

ములో నున్న త్ చేర్చుచుందుకు. 

(పాత సామెతలను మాతృక లుగా చేసికొని క త్త సామెతలను 

కల్సించుటు గాక. సగ! పదాయ క నుండియ; కనను కిము, oud) 
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నుండియు కొన్ని సామెశలు నిర్శించబడుటయు కలదు. గాధలకును; 

సామెకలకునుగల సన్ని హీ కసంబంధభ మచేక భాషలలో చూడవచ్చును. 

కన్నడనులో గాదె అగిన, సామెత అని అర్థము, గాదె గాథాశబ్ద 

భవనము. (గీకుభామలో గాధ్య సామెక అను రెండు శబ్దములకు 21708 

అను సమానార్థక శబ్ద మున్నది. అట్లే హీబూభాషలోని 20121 

(పాచీనాంగ్గముళోని 160] అను మాటలును ఉభయార్హక ములు, 

కొన్ని దేశములోని సామెతలు మనకస్థము కాకపోవుటకు కారణము 

డానివనుకనున్న గాధ కెలియకపోవుటయీ. (పాయికముగా సామెత 

లను కల్పించుటకు కొన్నిగాధ లనుకూలించును. పంచత-(తకథల్యు, 

క థాసరిత్వాగరము; ఈపఫ్కధలు సామెతకు మంచి పంటభూములు, 

“అందని (దాత్నసళ్ళు పుల్లని; “రంటికీచెడ్డ శేవడు; పిల్లి మెడలో గంట 

క్టేదెవరుు, “మంచి చేసిన ము- గిక్రీమరణం వచ్చినట్లు”; కోడీ కుంపటీ 

లేనిది తెల్లవారడా?', “నక్క_జిత్తులన్నీ నావద్దఉండగా తప్పిం చుకపోయెనే 

తాబేటిబ్యుర” 'పిట్టపోరు విట్టపోర పిల్లి తీర్చినది “తనకు మాలినథర్నం 

మొదలు చెడ్డ బంమాి; 'దొంగడాడికన్న లింగచాడిఎక్కువ ; వంటివి 

ఆమాగాధల నాధారము చేసికొని పుట్టిన సామెకలే. భాంతరానూ 

యగాదులు కూడి చిక్కని బామెతలకు కాంణను లెనవి, * ఆవుల 

మళ్ళించినవాడే అస్టనుడు ; కన్నడము అంతూ ఇలతు కుంతీ మక్కి” 

రాజ్య విల; “కస్టుడిమో దే కథంతా నిలిచింది” (కస్టనాదలనే భాంత 

సంహిత నిల్పుచాడ్చునన్ పాం, పకా.) 'రామునివంటి రా జుంకే 

హనుమంచునినంటి బంటూ ఉం'సను; (తమిళము-రామనెపోల రాజా 

ఇమందాల్ హనుమనైపోల సేనకను ఇుుప్పాన్) హనుమంతునిముందు 

కుప్పిగంతులా వంటి మరికొన్ని చూపవచ్చును, 

కొన్ని సామె తలలో (పత్యేకములై నగాధలు లేకున్నను ఏదోఒక 

శాకికనన్ని చేశముదానికి మూలమైయుండును, విడుక్కూ; బియ్యానికీ 
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క శే మం[తమా” అనునది తెలియని పురోపోతు డెనడ్ పిడుగు పడి 

సఫుడును, ₹ల్య బాలు వోసినపుకును ఒక్క కే మంతమును చదువగా 

ఆన్షైెపీంచుటకై ఫుట్టయుం డనచ్చును. “సింగినాదం జీలక(ర” అనుసా మెత 

"ననుక వవయో ఒక సం[బదాయ మున్నదని కొంద అందును, పూర్ణ 

కాలమున జీలక జైన ర్గకులు ఊరూర అమ్ముటకు వచ్చినపుడు తమ 

రాక నెణీంగించుటకై. శృంగ నాదము శేసాడివారట ! ఆ సంకేతము 

నెలిగి (గామన్థులు ఆ సంకును కొనెడివారట ! ఇట్లు చెప్పినచో ఈ 

సామెతకు, లోకము భో దాసికున్న అగ్థచ్బాయకు సంబంధము కుదు 

రుట లేదు. కనుక ఇది నివాహముులో తలపై జీలకజ్ణి బెల్లము 

నుంచి మంగళవాద్య ములు చేయు సం[పదాయమునకు వపెందయుండ 

వచ్చునగి మళికోొంద రందుకు, (సతిదానికి జీలక జ్లయు, శృంగనాద 

మును కావలెనా అని సాశ్లేసముగ పలుకు థోరణి సింగినాదం జీల 

క్యర అను సావెతళలో నున్నదని ఏరి'ాత్సర్యము. సొమాన్యకుటుంబ 

జీవితసన్ని వేశము నుండి పుట్టిన కొన్ని సోమెతల శేదియో ఒకమూల 

సెతు వుస్నను అట్టివి ఏకుటుంబములోనై నను, ఎవరికై పను ఏర్పడ 

వద్చునేమో అసి క 'అకుంధతీ కనపడదు అథ్యాన్న మూ కన 

పడదు అానెనరహాోల అస్వమా[3ం కసవడుతోంది, అదే పతకయెతే 

అమ్ముకబతకనా” , “పోతూ పోతూ బొల్లెన్దుకు కుడితిఅన్నట్లు”. “విస్సన్న 

చెప్పింది వేడంినంటివి అట్లివి, ఇందులో చివరి ఫావెతభోఉన్న విస్సన్న 

ఇందగంటి విస్పన్న శాస్తు) లనియు, బులుసు అచ్చయ్య్టగా? న్ష్యు 

లసియు, గొప్ప "వేదపండితు లనియు, ఆయన చెప్పిన వేదాగ్గమునకు 

తికుగు లేదనియు చెళ్ళపిళ్ళ "వేంకట శాస్త్రిగారు కథలు - గాధలలో 

(వాసికి, ఇళ్లే (పతిసా మెతకు మూలకారణమును నిరూపించుట కష్టము, 

లౌకికనన్ని వేశములే కాక చారి శకగాధలుకూడ కొన్ని సామె 

తలకు ఇాోగణంము లగ-చుం మున న గం క్లే 



20 

పాటికి సరప్ప చెచవుకట్ట ఎక్కినావటి అనుసామెతలో సరస్ప ఎవకో 

చెప్పలేము... తటానిర్నాశాములయందు. పని చేయు. చిన్న ఉద్యోగి 

యేమో! అక్కన్న మావన్నలు తటాకనిర్మాణపరిశీలనను ముగించు 
కొని పల్లకీలో పోగా సరస్ప చెకువుకట్ల ఎక్కుటను చూచి అతనిని 
పరిహసించుట వై. యిట్లసా మెత ప్ర్రుయుండవచ్చును, లేదా మటి 

యొక కారణము కావచ్చును, మర్యాదరామన్న మాట తిప్పినా నా 

"వేటు తప్పదు, తాతాచాస్యుల మ్యుద భుజము తప్పినా వీపు తప్పదు, 

అప సంబులా ఆశ్వలాయనులా అంకు ఆప సంబులమూ కాము ఆశ్వ 

లాయనులమూ కాము, అప్పారావుగారి హర్క్మా.రాలసు అన్నారట, 

ఏమి అప్పాజీఅం బీ కాలంకొద్దీ "రాయాజీ అన్నా డటువంటిసా మెతలు 

చర్మితేమూలకము లని చెస్పనచ్చును. 

కథలను, గాథలను పురస్కరించుకొని సామెతలు పుట్టిన క్షే 

సామెతల నాధాంముగా' కేసికొని కథలు, గాధలు ఫుట్టుటయు కలదు. 

ఇటీవల సినిమాకథలు ఏదియూ ఒకసా మెతను స వేసికొని 

"వలసినవే, 

జానపద గేోయములనుండికూడ సామెతలు వ్యనహోర ము గోసికి 

నచ్చుచుండును. “అత్త లేసి ర్ లుత్తమురాలు, కోడలు లేన త్తే గుణ 

వంతురాలు అను సామెత జానపదగేయముకుండి వచ్చిన జీ. ' దాసుని 

తప్పు దండముతో సరి అను సామెక రామదాసు చర్మితమునుండి 
నచ్చియుండును, లోకములోనున న్న సామెతలకు చక్కని యతులు, 

(ప్రాసలు కూర్చి జానపదశేయములలో పొదిగినస్వుడు వానికి మజింత 

(పీజారము వచ్చుచుండును. *నొనట (వ్రాసిన (వాత నులిమితే 

చేడచు” (గంశావినాహము) “ఏలేటి పురుమునికి ఏడుగురు భార్యలు 

(ఫొమిరెన్సీ మల్లన్న కథ) “ఆఉరుముకు ఈచినుకులాి, “రచ్చ శెక్కి సభలో 

రాయబార మేలి, (ధర్మాంగద చరి తము) “నోగుపెడుసు గొల్లవికుసు, 
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సుఖ మెజుగని [బతుకు సున్న మేయిని నిశము, గొల్లమోద. పుల్లరి 

గోగుమోాద బచ్చలీ, ఉలవ అత మంజు ఊఫ్నడిగినయు,  పేచీయమొ 
జాని ళీ ae) 

లొటసపెళల్ పెదవులు మృుమువు, బూ రెలగంసం కాశ వాఫదండాలు, | 

వంటివి కాటమనాజుకథలో కనిపించే కొత్త. గుతెలు,_ కవికల్సించిన 

చైనను కావచ్చును లేదా అప్పటి వ్యవహారములో? వి కావచ్చుసు, 

“దిక్కు లెనినా వూరికి నక్క పోతరాజు (చశింగి రాజుకథ) కోెండలుపడ్డ 

కొన్నాళ్ళకు కోసలు పడును; “పాసివ కూట్లో కలి పోస్తే పదునుకు 
na) జాలి 

వస్తుందా, వంటివి బొబ్బిలిపదములోని సామెతలు న్య్వవహాోంస్థి కములె 
జి a థి 0 

వానికి (పాణపతిష్టు చేసినవి, గంగావివాహ యుభోని “కమ్య్మార్థి పడ్డా 
® జాన్ Gh 

కడుపు నిండాలి” అని సావిత “కులం చెడ్లా సుఖము దక్క-వ లే అను 

సామెకను పోలినది, 

ఏ సొమిత సనను ఎస్తుకో ఒకసారి; ఎవరో ఒవకు కల్పించి 

యుందురు. ఏవో కొన్ని కారణములచేత అద్రి (పజలనునస్సు సాక ర్టైంచి 

యుండును, ఆనోటఆనోట దొరలి [(సచారమునకు నచ్చియుండును, 

పదిమంది సడచినది బాట మైనళ్లే పదిమంది సలికినది “మాట 

యగుచున్నది. (పారంభమున కర్త ఎవరనునవి తెలిసి యున్నను, కాల 
(క్రమమున అది విర్శరింపబడును, కొన్ని సామెతులను పరిశీలించిన చో 

ఎవరు కల్పించిరో చెప్పుట సాధ్యము కానచ్చును. “గత కాలము నేలు 

వచ్చుకాలముకం కెన్ అనుసది సన్నయ్యగారి ఖిక్షయని నిస్సం దేహ 

ముగ చెప్పవచ్చును. ఇంత కచ్చితే ముగ ఇతరలోకోక్టులవిషయమున 

చెప్ప లేము. నన్నయ్య తన కావ్యములో వాడిన మొదటి సామెత 

వొలుపయి నడుచునట్టు, ఇది భావములో కాకపోయినను భాషలో 

4 మ్మక్రమముగా మాకు చెందినది, ఇది నన్నయ్య స్వయముగ కల్పిం 

భన దనుటకు సాహాసిం ఛలేము. నలసొరము సంసారము, వృద్ధుల 

బుద్దులు సంచలింప'వే అను నభియుకో కులు నన్నయ కృతేములు 
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అవి ఇంచుమించు లోకోక్కులుగా మారిపోయినవి, " కులవి న్వకు సా 

"లేదు ” అనులోకో క్రి గువ్వల చెన్న శతక ములో నున్నను అది ఆకవికృత 

“మని చెప్పుటకు వీలు బేదు. అంతకుపూర్వ మే (పచారముభో నుండిన 

నుండనచ్చును, "లేడా మాళఏకాగ్నిమితములోని “కామం ఖలు 

'సర్వస్యాపి కులవిద్యా బహుమతోి, అను గణదాసుఫభావమునకు ఆంధీ 

కరణము కౌనచ్చుమ. తిక్కన కన కాన్యములలో లోకోక్కులను. 

సామెతలను ఎక్కువగా వాడను. *నయువా డుండ అ మేమి సేయు” 

ననునది తిక్క-నకాలముభో (సచానములో నుండి యుండవలెను. ఈనా 

'జాసామెతకు తెలుగు చేశమున ఎక్కువ భా తోచుట 

"లేదూ. ఈసామెత తమిళములో నేటికిని ఉన్నది. వగిరనన్ వయిత్తాల్ 

అంబు ఎన్న "సెయ్యుమ్ 1 తెండిపోత నీకు భండన మ. కి అను 

తిక్క-నవాక్యము (క్రమముగా 'తిండిపోతుకు భండన మెందుకు” అన్న 

లోకో క్షిగా మారియుండును. డాసికొడుశై నగానీ కాసులు కలవాడె 

రాజు అను బడ్హైన కల్పించినది, ఇవదెియేకాక ఆయన మటికొన్ని 

చక్కని లోకోక్సులు కట్పించెను, తేలుగు boon వేమన 

నామె?ల పుట్టయని ఇవివణశే చెప్పియుం'మి. ఆయన కల్పించిన 

సామెత లివి యని వేర్నంచి చెప్పుట చాల కష్ట్టమైనపని, కాసి, “కామి 

గాక మోక్షగామి కోడు, గతీరుమలకును పోన తురకదానరి కాడు, 

తొత్తు తొత్తెకాని దొరసాని కాబోదు, కులముకన్న మిగుల గుణము 

(పథాసమ్ము, నొనలు భక్తుడైన నోరు తొ జేలయా, తలలు బోడ్డులైన 

తలపులు బోడులా 1, పుట్టమిోద కొట్ట భుజగంబు చచ్చునా? కని 

(గుడ్డి విని చెవుడు నంటి చక్కని లోకోక్కులు వేమనస్వకపోలకల్పిత ము 

లని చెప్పుట సాహనము కాదేమో! ధూప్టటి, (శ్రీనాధుడు, పెద్దన, 

నంది మల్లయ్య, ఘంట సింగనవంటి కవులు సామెతలను, లోకోక్తులను 

మిగయుగ వాడిరి దశ్షి గాం ధయుగమునంధథు : సాహిత్సములో సామె 
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తల (పభావము, (పయోగము ఎక్కు నయ్యెను. (పబంథయుగములోని 

పొండిక్వ మును (సకటించు దృష్ట ద,ఫ్న ణాంధయుగమునాటి సన్నగిల్దు 

టయే వీనికి కారణము. 

సామెత ఉన్స_భైవికాసలముబనుగూర్చి చెబ్పునప్లుడు ఇతర 

భాషలనుండి అనువదింబబడిన  సొామ3లను ఏిగ్శరింఒకూాడదు., ఇట్టి 

సామెత స్వరూపమును సులభముగ పోల్చుకొనవచ్చును. మూల 
ము నుండు స్వత్వము, సమత, యువ్యిపాసల నియమములు, ఛందో 

నియమములు ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా అనువాదముభో వచ్చుట కష్టము. 
౧౧) ౬ 

మూలములోని సొగసు అనువాదము”ో లోవించినను, భావములభోసి 

బలమువలన న్యవహారపాచుర్యము పొంది, వ్యా వలో నుండుటచే 

సామెతలే యగుచున్నవి, రెండుభెపలు వూటలాకు (పొంతములలో 

ఒకఫాపనుండి మంరయొకభామూోోనికి స*మెతలు, లోకో కలు అను 

వదింపబడుటకు వీ లున్నది. కావున నహజిముగ (పజిలలో “పుట్టి 

(నచారమునోగి॥ి వచ్చినసామె3లు ఓక వర్గమునకు, ఇవ” భాషలనుండి 

వచ్చి (సచారముగో నున్నవి మణియొకవగ్గమునకు చెందినట్లు భావింప 

వచ్చును. కోన్నిఅనువాపములు ననాశో జరిగి వ్యవహారగతమై 

(బయోగవిస్సృతి పొంది భాషలో లీనమై పోవుటచే ఇప్పు డవి ఏవర్ల 

మునకు చెందునో చెప్పుటకూడ వీలు కాని పరిస్తితిలో నున్నవి. 
4 

ఇ్రగుగుపారుగు (పాం ముల భౌావలనుండియుకాక, మన వ్ద్యా 

విధానములో (పాధాన్యము వహించి సాంస్కృతిక సంబంధములున్న 

భాషలనుండికళూడ సామెత లనువదెంబబడి న్యవహారములో నికి వచ్చు 

చుండును, సంస్క తెమునుండి తూ మెస్ని యో సామెతలు తెలుగు 

లోనికి కనువదింపబడినవి. ఈనాడు అవి (పజిల కనువాదములనికూడ 

శెలియను, “జీవన్ భ(చాణి పశ్యతి” ఇది రామాయణములోని వాల్మీకి 

మాట, అదియే “(ైలికియుండిన శుభములు బడయవచ్చు”అని | గాంధిక 
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ముగా ఛందో బద్దమై "తెలుగులోనికి వచి ఏందిం వ్యవహారములో జూన 

పదము దతో అకికంే బలుసాకు తిననచ్చు'గా మారినది. “ఉదర: 

నీమి_త్తం బహుకృ్ళశివేవఃి, అనునది కూటికోసం కోటివిద్యలు’ గా 

తెలుగులో మారినదని చెప్పలేము. తెలుగులోకో కిలో ఉన్న ఏగువు 

సంస్కృ తములో చేదు. “ఉద్యోగః పురుష లక్షణమ్ అనునది (పత్యయ 

ముల మార్నుతో 'ఉద్యోగం పురుష లక్షణం” అని తెలు నది 

“వినాళకాలే నిపరీత బుద్ధి?” అనునది 'వేమన్నర చనలలో “చేటు కాలానికి 

జెడుబుద్ది' గా మారి Sie గారవమును తెచ్చుకొన్న ది, Fat] 

మాతా వారీఆకీ” అను వ్ద్యుల లోకో క్రి తెలుగులో కరక్కాయ 

' కన్నతెల్లి”గా మారినది. సామెతలు అనువదింపబడినప్పుడు భావమునే 

(పధాసముగా గొసి దశవకాతా అనుటకు కన్నతెల్లీ అస అనువదిం 

చుటలో (పజలభాసపామర్యాఏ పాటించు బిచిత్యము విశద మగు 

చున్నది. “న దుఃఖం సంచభి స్పహ' అను లోకోక్తి తెలుగులోనికి 

వచ్చినప్పుడు క"o3 పర్రిన రన పొందుట యే కాక "పెపగినడి, “పది 

మందితో చావు పెండ్లితో నమాసముి ఇది కేనల మనువాద మనుటకు 

వీలు లేదేమో! “భుజంగ ఏన జానీ తే భుజంగ చరణం అనునది తెలు 

గులో “పాముశకాళ్ళు పాముశే ఎజుకి అను సామెతిగా మౌరిసదె, ఇక్షు 

సంస్కబ్బతమ్యునుండి నందలకొలది న*"మతలు, లోకోక్తులు సచ్చి 

"తెలుసు న ప. నహారములో జ్రవించిపోయిసని 

కక “తమిళ కన్న డభాపలలో నున్న సామెతలుథొన్ని తెలుగులోనికి 

నచ్చిన వనుటలో సందేహము లేదు, కాని వానిని నిరూపించి చెప్పుట 
సులభము కాదు. ఈభాషలో నున్న సాజాక్యమునలనఎన్ని యో 

సామెతలు సమానార్థకములుగా నుండుటలో వింత లేదు, ఆచార 

న్వన హారములు నమానములుగా నున్నపుడు అనుభవములు, ఆలోచ 

నల్లు నమానములుగా నుండును. 'సామెతలలో, పోలిక. లుండుటలో 
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వింత లేదు. ఈక్రింది తమిళము _ తెలుగుభాషల సామెతలను పరిశీ 

లింవుడు. 

తమిళము - అగళిలె విళుందముదలైక్కు అదువే నై కుంఠం, 

“తెలుగు _ అగడ్నలో పడ్డ పిల్లి కి అబే వైకుంఠం. 

(త) అక్క_రై మాట్టుక్కు_ ఇక్క-రై పచ్చె. 

(తె) ఆవలిగట్టుఆవుకు ఈవలిగట్టు పచ్చాన, 

(3) అడినాక్కి-ల్ నంజుం తుదినాక్కి ౪ అమృ 3 ముమౌా గి 

(తె) అంగిటితో పపం, మున్నా లికి తియ్యదనమౌా 2 

(త) అరసనై నంబి పురుషుని శై విట్టపోల్ 

(తె) అరసుని నమ్మి సృకుప్రి పోగొట్టుకొన్న ట్లు. 

(౩) అరై కుడం తెదుంబుం, నిగైకుడం తేదుంచాదు. 

(త నిండుకుండ తొణకదు. 

(శ అశిగుక్కు_ అణింద ఆభరణం ఆత్తుక్కు. ఉదవుం. 

(తె) అందానికి పెట్టిన సామ ఆబడకు అక్కర వస్తుంది. 

(3) అర్వనుక్కు- బలిషువందాల్ న! కుడ విడిప్పాన్ 
ప అ a 

(తె) అల్బునికి ఐశ్వర్యం వస ల తిలో గొడుగు పట్ట మంటాడు. 

(త) అన్నం ఇట్టవర్ వీట్టిల్ కన్నం ఇడలామా 

(తె) అన్నం పెట్టినవారింటికి కన్నం పెట్టనచ్చునా? 

(త) అనై అవళ్ మేలె, ఆదరువు పాయ్ మేల, 
0. 

(తె) ఆఫ ఆలిమోద, ఆధారం చాసమిద, 

(త) ఆశే నెక్క-ం౦ అరియాదు. 

(తె ఆశ సి గరుగదు. 

(త) ఆడమాట్టాద తెవిడియాళ్ కూడంకోణల్ ఎ్మనాళామ్ | 
(తె) ఆడలేని బోగముది అంగణం వంకర అన్నదట ! 
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(త) ఆదాయమిల్లాద శెట్టి ఆర్ (నోడె పోవానా ? 

(కౌ) ఆదాయంలేనిదే సెట్టి వరద బడి పోడు, 

(క) ఆక్కిరకారనుక్కు_ బుద్ధి మట్టం, 

(తె) ఆతగానికి బుద్ధి ముట్టు. 

(౮) ఆటిలే పోట్లాలుం అళంవను పోడు. 

(కె) వటిలో వేసినా ఎంచి వేయవలెను, 

(త) అనై పడుత్తాళ్ ఆళ్ మట్టం, 

(కె) ఏనుగు పడుకున్నా గుల్ల మత్తు, 

(త) ఇడం కుడుతౌల్ మఠం పిడుంగువాన్ , 

(కె) ఇసుంటా రమ్మం కే ఇల్లంతా చేకాన్నట్టు,. 

(త) రామనై పోల రాజు ప్రకుందాల్ హనుమనై పోల చేవనుం ఇ్రకుప్పాన్ 

(తె రామునివంటి రాజుంకే హనుమంతునివంటి బంటు అప్పుడే 

ఉంటాడు, 

(త) ఇరుందాల్ నవాబుసాయిబు, ఇల్లానిట్లాల్ పక్కిరుసాయిబు, 

(తె) ఉంకే నవాబుసాహేబు, లేకుం కే ఫకీరుసాహేబు. 

(త) ఇవ్లైత్త వన్ పెండాటి ఎల్లోరుక్కుం మెదుని. 

(తె పేదవాడి పెళ్ళాం వాడకంతా వదిన, 

(త) ఉగిర్శు టిన్ మేలె అమ్మో మిళిందదుపోల్. 

(శే) గోరుచుట్టుపై రోకటిపోటువలె 

(త) ఉడుంబు పోనాల్ పోగిరదు, నై వండాల్ పోదుం. 

(కే) ఉడుము పోయిన పోయింది, చెయ్యి వస్తే కాలు, 

(త) ఉక్కారుందల్ల వో సడుక్క- టేండుమ్, 

(ల కూర్చుని పడుకోవాలి. 

(శ) ఉణుక్కు_ ముందువాన్, వేలెక్కు_ పిందువాన్. 

(కె) తిండికి తిమ రాజు, పనికి పోతరాజు, 
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(త) ఊరుకొ_రు తెవిడియాళ్ ఆరుక్కె[ను ఆడువాళ్ ? 

(కె) ఊారికంతొ ఒకబోగముది ఎవరివద్ద ఆడును 1 

(త) ఊరొ(నిరుందాల్ పనై చేరి ఇరుక్కు_ం. 
(కె) ఉఊరని ఉంకు మాలోరి (పల్లీ) ఉండును, 

(త) ఎట్టినాల్ కుడిమియె విడ, ఎట్టావిట్టాల్ కాలె విడి. 

(కే) అందితే జుటు, అందకపోతే కాళు. 
బె ల్లి 

(3) ఎందపు[టిల ఎంద పొంబు ఇరుక్కిరదొ ! 

(తె) ఏపుట్టలో వపా మున్నదో ! 

(త) ఏగిరవన్ వయితాల్ అంబు ఎన్న "సయ్యుం 1 

(తె) వసేవాడు వస్తే అ మేమి చేస్తుంది ? 

(త) ఎరుదునోయ్ శకాశై క్కు. తెరియుమా ? 

(తె) ఎద్దుపుండు కాకికి ముద్దా ? 

(త) ఎల్లోరుం సల్లిక్కు_ ఏరినాల్ తూక్కు_గిరదు యార్ ? 

(కె) అందరూ అందల మెక్కి తే మోసే దెవరు? 

(గ) ఎళియానై వలియాగ్ అడిత్తాల్ వలియానై నైవం అడిక్కుం. 
(కె) అలువుడిని బలువుడు కొడితే బలువుణ్ణి భగవంతుడు కొడతౌడు. 

(త) వరశొన్నాల్ ఎరుదుక్కు_ కొసం ఇరంగళొ "న్నాల్ నొండిక్కు 

పం. 

(తె) ఎక్కు మం శే ఎద్దుకు కోసం, దిగ మంశే కుంటికి కోపం. 

(త) అయ్యర్ వరగిరవ రెఇల్ అనా నిరుక్కు_మా ? 

(తె అయ్యవారు వచ్చేదాకా అమావాస్య నిలుచునా 1 

(త) ఒళిక్క_ పోయుం తలైయారివీట్టిలా 1 
(తె దాగ భోయి తలారఇం!13లోనా ? 

(త) కట్టినవనుక్కు_ ఒరువీడానాల్ కట్టాదవనుక్కు_ బలవీడు, 

(3) కట్టనష్యాడి!ి ఒకల్షల్లు, అద్దికున్న వాడి కన్నీ ఇళ్ళే, 



(ర) కడన్ఇల్లాద కంజి కాల్నైర్ పోదుం. 
(కె) అప్పులేని గంజి దొప్పెడే చాలు, 

(త) కట్ట వీట్టుక్కు_ ఎట్టు వక్కనై. 

(తె) కట్టిన ఇంటికి కణకులు మెండు. 

(త) కణ్ కెట్టపిరగా సూర్యనమస్థారం ఒగుగిరదు, 

(తె) కళ్ళు పోయినగరువాత సూర్యనమస్టా రాలు, 

(త) కరుంబు రుచిఎను వేరోడు పిడుంగలామా ? 

(తె) చెటుకు తీసని వేరుతో లాగవచ్చునా ? 

(త) కల్కినటిక్టు వ్యటఇయంబుతోండి. 

(కె) శాలినూతికి ఇనుసబొ డైన. 

(త) కానె-స్టం తన్ కుంజు పొన్ కుంజు, 

(శే) 'కాకివిబ్ల కాకికి ముద్ద, 

(త) కాడు వావా ఎంగిరను, వీడు పోపో ఎంగిరదు. 

(తె కొడు ర మ్మంటున్న ది, జాను ప్రా మ్మంటున్న ది, 

(త) కాయ్ బార లై కొడి తాంగాదా 

(కే తీగకు కాయ బరువా? 

(తే కాంయ్ందమరం కల్ప డి వడుం, 

(లె కాచిన చెట్టుకు రాళ్ళ దెబ్బలు, 

(త) శాలై శుుటిన పాంబు కడియామల్ విడాదు. 

(కె శాలికి చుట్టుకొన్న పాము కరవకమానదు. 

(త) కావడిభారం శుమక్కి-రవనుక్కు. తెరియుం, 

(కౌ) మోసేవాడికి తెలుసు కానడిబరువు, 

(త) కాలి పోనవళియె కయిరు పోగుం, 

(తె ఎద్దుల'నెంబడి తాళ్ళు, 

(త్ర కా(ట్రుళ్ళపోచే తూ(టికొల్ , 

(శె) గాలి ఉన్నప్పుడే తూర్భార ల 
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(త) కిన టుతవ శో క్కు నాట్టువళప్పం వన్ ? 

(కె) ఉడుము కేలరా ఊంలో సెత్త నము ? 

(తే) కుచవనుక్కు_ ఆరుమాదం, దడకాంనుక్కు_ అనై నాళి. 

(ల) కుమ్మరి కొక తు సపదిము కె 
(J) 

(త) కండు నె లే కుది ఒంగినిదుపోల్. 
A) a _ (on) 

(తౌ కుండలలో గుణాలు తోలినట్టు. 

(3౨) కుదిరె కురుడానాలుం కొళ్ళు జింగింతెల్ కురయుమా ? 

(లె గుణం గుడిదినా డాణాకు కొదువ నేవు, 
ఠి (వలి... 

(త) కురుట్లుక [సుక్కు కురిణిమై ఇట్లు ఎన్న ? 

(| గుడ్లికంటికి కాటు కెందుకు ? 

(త) కురివియిన్ నేులె (బహ్మాస్ర్రమా గి 

జ Ae se (లే) పిచ్చుక మోద (అహ న. 

(త) కక్కు ఎట్టనదు వాయిక్కు_ ఎట్టవిట్టై, 

(తె చేతి కందినది వాణి కందదు. 

(తె) కొట్టినాల్ తల్, కొట్టానిట్లాల్ సీ ల్లెపూచి. 

(కౌ) కుట్టిన తేలు, కుట్టకున్న కుమ్మరిపుుగు. 

(త) కోటివిధైయుం కూళుక్కు.. 

(శే) కోటివిద్యలు కూటిఫొం కే, 

(త) గోర్తిర మరిందు పిల్షైకుడు, పొ్సిర మరిందు పిచ్చె యిడు, 

(తె గో(త మెరిగి పిల్లను పాతి మెరిగి దానము, 

(త) కోళీ కరుప్పానాల్ ముశ్రైయుం కరుప్పా ? 

(కె) కోడి నలుపైతే గుడ్డు నలుషా 1 
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(త) సిరియపాంచానాలుం పెరియదడి కొండడిం 

(కౌ) చిన్నపామునై నా పెద్దకజ్జతో కొట్టవ లెను, 

(త) సిరు తీ పెరు నిరుప్పు, 

(తె చిన్నమంట పెద్దనిప్పు, 

(త) శుట్టమగ్గ్ఞు పచ్చెవా్సు ఒట్టుమా ? 

(కే) కాలినమన్ను కాలసిమన్ను అతుకోదు. 

(త) స్వామి వరం కుడుశ్తౌలు పూజారి నరం కుడుక్క_మాట్టాన్, 

(కె చేవుడు వర మిచ్చినా పూజారి వర మోయడు. 

(త) సెడియిలె నణంగాదను మం) శ్రిలె వణంగుమా ? 

(కె చెను వంగనిది మానె వంగునా + 

(క) న-త్రాల్ తెరియుం శెట్లియార్ వాళ్ళు, 

(తె) చచ్చినాక తెలుస్తుంది "సె్టబండారం, 

(త) చెవిడన్ కాదిలే శం గూదినదుపోల్. 

(తే చెవిటివానిముంగు సెం కూదినట్టు, 

(క) శొన్తీకుడు త్తీశొల్లుం, కట్టికుడు త్లకొరుం ఎదువరెయిల్ నిరుక్కుమ్ ? 

(కె) చెప్పిన బుద్ధి, కట్టిన సద్ది. 

(త) తా నొను నెసియిత్తౌల్ దైవ మొనను నెనెయిక్కుమ్. 

(శ తా నాకటి తలచిన డెవ మొకటి తలచును, 

(త) తాను విడి త్తే మొయిలుక్కు_ మూ నె కాల్, 

(ల) తొ బిన కుంబేటికి మూడే కాళ్ళు, స. లు | 

(త) దిక్కె[టననుక్కు_ 'దైనమే తు, 

(తె) దిక్కు- లేనివానికి "దేవుడే కుం 

(త) తిరుడనై పిడుక్క-_ తిరుడగే వేంకుమ్ః 

(శె) దొంగను దొంగే పట్టాలి, 



తీ] 

(త) తుళ్ళుగిరమాడు పోది భఘువుక్కుమూ ? 

(తె (తుళ్ళేఎద్దు గంత మెోయునా ? 

(త) శతేలుక్కు_ మణియం కుడుత్తాల్ నిమిషత్లుక్కు_ నిమిషం కొట్టుం. 

(తె) శేలుకు పెత్తన మిస్తే తెల్లవాన్లు కుట్టును, 

(త) నాక్కు_గిరనాయిక్కు_ _ శెక్కు_ ఎన్ను) ధివలింగ మెనుం తెరి 

యుమా ? 

(తె నాచేకుక్క_కు లింగ మేమి ? పాణనట్ట మేమి 

(త) నాడరింద పార్పానుక్కు. పూణల్ చేండుమా ? 

(తె) జగ మరిగిన (చావ్నాణునికి జందె మేల? 

(త) కృఫపీభ తెరియుం నెయ్యుం పొయ్యుం, 

(తె) నిజము నిలుకడమోాద తెలియును, 

(త) నొండికుదునైక్కు_ పరిక్సిరుదు శాక్కు.., 
(తె) కుంటిగుక్డానికి జూరింబే సాకు, 

(త) పగలిల్ పక్కం పారుత్తుపేశు, ఇరవిల్ అదుదానుం చేశాదె, 

(కె) పగలు పక్క చూచి మాట్లాడు, ర్యాతి అదీ వద్దు, 

(త్ర పట్టకాలి లే పడుం కెట్టకుడియ కెడుం. 

(కె) తగిలినకాలికే తగులును, నొగిలిన ఇల్లే నొగులును, 

సెవానిలో కొన్ని తమిళమునుండి వచ్చియుండుటకు వ్ 

లున్నది. అశక్షు కొన్ని 'తెలుగుసామెతలు తిమిళములోనికి అనువదింప 

బడియుండవచ్చును. ఇది (సత్యేకముగా సరికోధింపదగిన విషయము, 

ఇళ్లు ఆం(ధకర్తాటక భాషలలో సామెతలనుకూడ వోల్చి చూడవచ్చును. 

తెలుగులోనున్న సామెతిల్కు నానుడు లెన్నియో కన్న డమునందును 

గలవు ఈ భాషలుకూడ _దాన్మపత్నిగహములు చేసియుండును, 

కన్న డములోను "తెలుగులోను సమానముగనున్న కొన్ని సామెతలను 

చూడుడు. 
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(క) అంగైయ్తోరిసి అవలక్షణ అన్ని సికొండహగ. 
(కె అరచేయి చూపి అవలక్షణ మనివించుకొన్న ట్లు, 

(క) అంకశెలల్లద కపి లంకెఎల్ల సుట్రతు, 

(కె) అంశెలేని కోతి లంకనంతయు కా ల్చెను. 

(క) అట్టమేలె ఒలెఉరియితు కెట్టమేలె బుద్ది బంతు, 

(తె) కూడు ఉడికినాక పొయ్యి మండును, 

(క) అడ్డగోడెయ మేలె దీపదహో గె, 

(తె) అడ్లగోడమిోాద దీపమువలె, 

(క) అత్తఒడెద ప్యాతెగ బెలె ఇల్ల. 

(తె అ త్తకొట్టిన పాతికు "వల లేదు. 

(క) అ తేగా ఒందుకాల, సొసెగ ఒందుకాల, 

(తె అ త్త కొకళకాలం, కోడలి కొకకాలం, 

(క) అల్ప ఐశ్వర్య బందే అర్భర్యాతియన్లీ కొడె హీడిసికొొండ, 

(కె) అల్సునికి ఐశ్వర్యం నస్తె అర ర్యాతిగా గొడుగు సట్ట మంటాడు. 

(క) అళునవన ఎడక్కూ, హూలియువవన బలక్యూ- కుండ బారదు. 
(తె వడ్చేవాని ఎడమ వేపు, కృ్టువాని కుడివేపు కూర్చోరాదు. 

(క) ఆటను ముగీతు తంతియు హరీతు, 

(తె ఆటా ముగిసింది, తంతీ తెగింది. 

(క) ఆ(తగారిగ బుద్ధి మట్టు, 

(తె) ఆ(తగానికి బుద్ధి మట్టు. 

(క) ఆనమేలె హోగువనన సున్న ేళిదహాగె, 

(తె వనుగుమోద పోవువానిని సున్న మడిగినట్లు. 

(క) ఆజు హె త్తవళిగె మూణు హోత్తవళు ముళకు కలిసిదవళం తె, 

(శె ఆతు క న్నమ్మకు మూడు క్ర న్నమ్మ ముక్క- నేర్చిందట ! 
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(కో) అంబలి కుడియునవనిగ మోసే తిక్కు_వ నొబ్బ, 

(శే) అంబలి తొ గేవాడికి మూసా లెకేవా ht 

(క) అభ్యాసవిల్ల ద పారవ అగ్ని కార్య మాడిదరె గడ్డమిాసె 

పహళొల్నిత్రు, 

(తె) అభ్యానంలేని (బాహ కు అవుపోగనం చస్తే గడ్డం మీసం తెగ 

కాలినవట |! 

(క) దవెటిన న్ను స. జ్ § కట్టం అమ్మా | సమ నరా (సనాద, 

(9) విండీ బెల్లం ఇచ్చి విస్నమ్మాా ! సీసం ద మన్నట్టు, 

(క) ఒరళు వోని మద్ద నేసంగడ సే సీంళలివపళగ. 

(లె రోలు నెళ్ళి మజెలతో ముర "పట్టుకున్నట్లు, 

(క కక్టోనపు (పకాశ విణ, మక్జోనము ఆధార విల్ణ. 

(లె) కన్ను వంటి (పకాశం 'వేదు, మన్నువంటి ఆధావం లేవు. 

(క) కడా తింబోవని7 వాస్పళ ఈడే. 
(కే) తలుపులు ణినేవాడికి అబ్బడములు లొటలొట. 

క) కబ్బు సీయంత బుడపరియంతోర అగియభారదు. 

(శే) చెరకు తీపని వేళ్ళతో లాగవచ్చునా * 

(5) కండల సుంక, కండదిద్ద 5 చింక. 

(తే) చూస్తే సుంకం, చూడకుం శు బింకం. 

(క) మగ బదుకచబేకు, సాసె ముంజె ఆగబేకు. 

(తె కొడుకు చల్ల గుండాలి, కోడలు ముండమోయాలి. 

(5) కుమ్మళికాయక ళ్ళ అందర “వాగలు ముట్టనోడిదహా గె. 

(కె) గుమ్మడికాయలదొొంగ అం కే బుజాలు తడుముకున్న ట్లు 

(క) కురుఢరొళ? మెళ్లీ నె (పం 

(3) (క్ఞక్లిలో మెల్ల మేలు, 
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(క కురుడకణ్బు ముచ్చిదరు ఒందే, తెరెదరు ఒంచే. 

(కె గుడ్డిక న్ను మూసినా ఒక శు తెరచినా ఒక శే, 

(క) బడవనకోప అవుడిగ మారి, 

(లె -వీదవానికోపం పెదవికి చేటు. 

(క) తాను హాదరె మజ్జి” ఇల్ల, మొసరిగె చీటు. 

(తౌ తాను “నెడితే మజ్జిగ లేదు, పెముగుకు చీ, 

దశ్షిణ బేశభావలలో నున్న సామెతలను (ప్రత్యేకముగా సరి 

నీలించి వానిపొర్యాపర్యమును పరిశోధన వేసి నిర్భయింపవలయును, అ 

ఇంస్నీమభాపా[సభావమున కొన్ని సామెతలు తెలుగులోనికి వ చ్చి 

నవి. “అందని (డాశక్షపండ్లు వుల్లని” అనునది “౮2065 are sour” 
అను సామెతకు తెలుగురూపము. నక్క దాశ సండ్ల 3 శ మనది కాదు, 

“దానం చేసిన ఆవుదవడస శ్ళేంచకు” అనునది “Don’t look a 

gift horse in its mouth” అను ఆంగ్ల సామెతకు దగ్గజగానున్న ది, 

“ -జీవళానికి చేరున, దైవానికి దూరము ” అను ోకో § ‘The nearer 

the church the farther from God అనుదానికి అనువాద 

మని భావింసవచ్చును, ఆచారన్యనహార ములు భిన్నములై నను తేలుగు 

లోనున్న సామెతలవంటి నన్ని యో, ఇం్గషులోనే "కాక ఇతర 

భాపషలలోకూడ కలవు. 

. . 

కానన! . ట్రై నూ 



ని 
బఇంతవజకు సామెణల ఉన్స్పె త్తీవికానములనుగూర్చి కొంత 

చర్చించితిమి. సామెకిలశే లినినూర్చి, వానియందలి విషయములను 

గూర్చి కొంత జరిశీలింపవచ్చును. ఆయా విషయములనుబట్టి సామె 

తెల నాయోవర్షముల్యకింద విభజించుటచే కొంత (పయోజనము లేక 

పో లేదు, భాపూభిమానులకక్టి విభజన ఎం3యో ఉపయోగపడును, 

ఆచారములు, ౩౦ ఆదాల ములు, న్యన సాయము, సంసార జీవితము, 

వృత్తులు, హో:స్వము - మమునలుగు సర్పి కల్యకింద సామె౭లను వర్గీకరించి 

పఠినీలించిన-చో ఆయానిపుయి ములసుట్లు తెరతిరములుగనున్న (జాఖి 

(వాయుము ఏిసవమగును, 

(జల ఆచారములు, సొంసడాయములు, విశ్యాసములు 'నెల్పడి 

చేయు నామెతలు, తెలుగులో వాల కలవు. 'అమెతే నెద్యకట్నం, 

ఇమైతే నె తరణీగోదాసం సన్... వావ బతుకులలో నున్న ప్పుడు 

వద్యున కావును దాసముచేసి రోగి (బతికినచో నైద్యకట్నముగను, 

చనిపోయిన-వో నైతింణీగోదడానముగను సరిగణింపవచ్చునని సామెత 

తాత్పర్యము, నెతిరణీగోడానము అపర కితలలో చేయుదురు. 

గోదానము చేసినచో జీవుడు 'వెతరణి నదిని సులభముగ చాటునట, 

ఇది హీందూమతెములోని విశ్వాసము, దానిని పురస్క_రించుకొని 

చేయునది గోదానము. ఇది ఒక సర్మబదాయము. “అన్నీ ఉన్నవి 

అంచుకు తొగరు లేదు” అను సామెతకు “అన్నీ ఉన్నవి, ఐదున 

తనము లేదు అని అర్ధము. ఇచ్చట ఐదువతనము లేదనుటకు 

బదులుగా అంచుకు తొగరు లేదు” అని యున్నది. అంచుకు తొగరు 

'లేదనుటలో విధనలు తొగరంచు లేని వట్టి తెప్ప చీరలు కట్టు ఆచారము 

సూచింపబడుచున్నది. * అజితి దుఃఖం ఆరునెలలు కడుపుదుఃఖం 
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కలకాలం” అను లోకో క్లికి భర్గ చనిపోయినచో దుఃఖము కొంత 

కాలమే ఉండును, కన్నసంతొనము పోయినచో కలకాలముండునని 

తాత్పర్యము. ఇక్కడ అటితి దుఃఖమనగా మెడలో కట్టిన మంగళ 

సూ తము "లేక నల్లపూసలు పోవుటవలని దుఃఖము, అనగా భర్తృ 

వియోగమని విండితాగ్ధము. మంగళసూ తధారణమున్న జూతియం బే 

ఇట్ట సామెత పుట్టును. ఇది ఆజాణి ఆచారమును సూచించును. * అప్టన 

ఛస్టున పడిర పిడుగు” అను సామెతలో పిడుగుపాటుకు అస్టనుని 

చేళ్ళుగల న్లోకమును సుఠించు ఆచారము స్యకృమగుచున్నది. ఇట్టి 

సామెతలు మరియొక చేశమున వురియొక జాతిలో ఉండుటకు వీలు 

లేదు. * వట్టింటికి వోచిళ్ళు చల్సీనట్టు * అను ఒక సామెత ఉన్నది. 

పోచిళ్ళు అనగా శకునము చూచుటకై యికుగుపొరుగు ఇండ్లమిద 

అక్షతలు నీళ్లు చల్లుట. హోచిళై చిల్లి ఆయిండ్ల వారాడుకొను శుభా 

శుభవాక్యములను పొంచియుండి విని, శుభాశుభశకునములు నిర్ణయిం 

తురు. ఈ ఆచార ముండినట్లు రుక్నాంగదచక్ని తలో నిదర్శ్భనమున్న ది. 

ఇట్టి ఆచారములను, సంపదాయములను సా మెతలలో చూడవచ్చును. 

“కారికి పోవడం ఒకక, కావడి తేవడం ఒకటి” అను సామెతలో 

పూర్వ కాలమునందు కాశికి పోయినవాను కాళికావడి తెచ్చు ఆచారము 

చేర్కొ_నబడినది. *గుండాయి దాచిన కూతురు పెండ్లి ఆగునా" అను 

సామెతలో పెండ్లిండలో నన్నెకల్లు ఉపయోగించు ఆచారము దాని 

కున్న (పాధాన్యము సూచింపబడినది. ఇక నంపదాయములను, 

ఆచారములను తెలుపు సామెత లన్ని యో ఉన్నవి, 

(పజల విశ్వాసములుకూడ కొన్ని సామెతలలో (పతిబింబించు 

చుండును. కొన్ని సామెతలలోని విశ్వాసములు తర్కసహములు 

కావు. వానిలో ఎంత నిజమున్నదో చేవునకెజుక. *' ఎండావాన వకమైతే 

నక్క-_ల పెళ్ళి ' వంటి సామెతల తాత్పర్యము కొంతదురవగాహముగా 
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ఉన్నది. ఇట్టివే ఇంగ్లీషులో “when it rains and the sun 

shines there is a fair in Hell’, “when it rains and the 

sun shines, witches are baking pan cakes” వంటి సామె 

తలు కలవు. భిన్న చేశములు, భిన్న జూతు.లై నను, కొన్ని విషయములలో 

సమానమనోధర్శముండుననుట కిని తార్కా_ణములు. * నల్ల (బాహ్మక్ణి 

నమ్మరాదు ” అను తోనో కిలో ఆ జాతిలో సాధారణముగా కాన 

నచ్చు శరీరచ్చాయ లేనప్పుడు ఆ న్యక్షి (చాహ్మణువని నమ్ముటకు 

పీలులేదను భావమున్నది. వ్యవహారములో దాని క నేకార్థ్రచ్చాయ 

లుండవచ్చును. ఇట్టివే ఇం్నీషులో నున్నవి. “Beware 01 2 red 

Italian, a white Frenchman and a black German”, 

పూర్వము. తెలుగు దేశమునందు శైవులు వై ప్లవులు పరస్పరనై రముతో 
కుమ్ములాడు దినములలో (పజిలు ఈ ఉభయవర్షముల మధ్య పడి నలిగి 

పోవుచుండిరి. ఏయూర ఏనర్లమునకు (పాబల్యమున్నదో చాటసారు 

లకు తెలిసెడిది కాదు. ఏగాలికా చాప ఎశతి సామాన్యులు (బతుకు 

జీవుడా అని బయటపడుచుండిరి. ఇట్ట సామాజిక సరిస్థితిని ఈ (క్రింది 

సామెత తెలియజేయుచున్నది.  జంగాలా * దాసర్లా *_ముందూరును 

బట్టి” - బాటసారికి పిన (పశ్నకు సమాధానముగా అ3డు తౌను 

జంగమో, దాసరియో అగుట రాబోవు టఊోంపై ఆధారపడి యుండు 

నని చెప్పుటలో, నాటి జనులు శైెవవైన్లవ మతసంఘుర్ష ణలో ఎట్టు 

నలిగి పోవుచుండిరో వ్య కృమగుచున్నది. 

' కలికి తే అతకదు” అనునది ఎక్కువ (పణారములోనున్న 

లోకో క్షి ఇది మన సంఘములోనున్న ఒక విశ్వాసమును చాటు 

చున్నది. వివాహ(పయత్నములు సాగునప్పుడు వియ్యంకులు ఒకరి 

ఇంట ఒకరు భోజనము చేయరు. చేసినచో ఆ సంబంధము అతకదని 

వారి విశ్వాసము. కతికినచో, అనగా భోజనము చేసినచో సంబంధము 
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అతకదు అను విశ్వాసమును మంలో 'నల్లడించుచున్నది. * గొడ్డు 

నచ్చిన వేళ బిడ్డ వచ్చినవేళ, కోడలు నలుపైతే కులమంతా నలుపు, 

క క్కి-నపిల్ల దక్కు_తుంది, నలుగురి తరువాత పుడితే నట్టిల్లు బంగార 

మవుతుంది, ముగ్గు; తరువా? పుడిచె ముయ్య మూకుడుండదు, 

పాట్టివాడికి పుక్లెడు జురు తరు? నం” సామెవలుకూడ తెలుగువారి 

వ్శ్వ్యాసములను చాటుచున్న వి. 'సవ్య ఆడదాన్ని, ఏడ్చేమగవాళర్లా నను 

రాదు "అను లోకో కితో నవ్యేఆడది ” విలాసవతియై చె. 

భీలవతి 'కాకపోవచ్చునసియు, శావుస అనీ నమ్మదగీనది కాదనియు, 

సంసారమునకు అయోగ్య అను సూచనయు నున్నవి. ఏడ్చుటచే 

మగవాడు పౌరుపహీనుడనియు నమ్మదగినవాడు. కాదని యర్థము, 

త్ర్రీలపట్ల, ఇంచుమించు, ఇట్టి అభ్మిపాయమును సబ్బడించు సామెత 

ఇంగ్తీషులోను కలదు. “A whistling girl and a crowning 

hen will come to no good end”, 

కొన్ని సామెతలలో మనకు తేలియని పూర్వగాధల (పస క్తి 

ఉండును, అపి (కమ్మ కమముగా (సచారము నుండి తొలగిపోవును. 

సామెతలు పాతిగిల్టి వ్యవహార బాహ్యా ములగుటకు కారణము లనే 

కము లుండవచ్చును. జనులద్భష్టి మారిపోనుటచే సామెతలలో నివే 

వీంచిన నీతియో, ధర మో మార్క మునుఐటి విలువ లోపించి 

పోవచ్చును, సామెతలో ఉపయోగించిన సంకేత మేదియో తరువాత 

విస న్మరింపబడవచ్చును. సామెతలోని (వధానమైన పదమేదియో (కమ 

ముగా వ్యవహారము నుండి దూరమై పోవచ్చును. ఇట్టి లోవోక్తులను 

(పల్యేకముగా పంశీలింపవ లెను. “అభ్యాసము కూసు విద్య” అను 

సామెశ తెటసనో ఎక్కువ (పచార ఫఘునో నున్నది, కాని అందులో 

“కూసు * శన్రార్థము "తెంగసువాఎకి తెలంయదు. “కూసు” అనగా 

శిశున్ర. కన్నడములో ఈ పదమున్నది, తెలుగుళో “గారాల కూసు” 
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ఈ గారాల కూచిగా మారినది. ఏ అభ్యాసమైనను బేశవములో వేయ 

వలెనని పై సామెత అర్థము. కాని ఈ అగ్గములో ఈ సామెతను 

వాడుట లేదు. * ఆగభోగములు అక్క_కుడిస్తే అంబటి పరకలు బావ 

కుడుచును ’ అను సామెతలో ఆగభోగముబునగా Sinful pleasures 

అని కిప్రెలుగారి వ్యాఖ్య. ఆగస్ శబ్దము కన్నడములో ఆగ అగును, 

ఆగభోగములనగా పొసభోగములు, ఇది కన్నడభాపా[ 3. భావమున 

డెలుగులోపికి వచ్చియుండును, అందులో అక్థముకాని స బ్బములుం 

డుటచే ఎక్కువ |పచారమునకు రాకపోవచ్చును, 

పూర్వాణారములు, పూర్య్ణమర్యాదలన లెనే సా మెతిలలో 

అచ ఖ్ 1 / నై క పముటె మయమటవలవ అటి నభ సులే యుంకుటవలన ౧6 శబ్దముల కొన్ని ( పాచీనశబ్దములు క 

అర్గములను సిర్టియించుటకు సామలు కొంచ ఉపకరించు ననుటలో 

సంచేహూము లేవు. ' గల్తి "దీ వలసపజ్లము, ధరణిబే వలసపవ్లము ” అను 

సామెతిలో  వలపఖ్షనమునగా. స్య్నాపానమన్ అర్థము చెప్పుచున్నారు, 

కాని వలసక్షమనగా బలసి మేమో. “సం కిలో బలసకము పనికి 

“రాదు” అను టక లో బబస కైవాను మాట ఉన్నదె, బలవంతుల 

హక్ మసిదాసని అర్థము, అనగా ఇకా పా౭మను సరము తీయుటకు వీలు 

"లేకపోలేదు. తొలి ని వలసశకాము, ధాణిది వలసశాము అనుటలో తల్లి 

ధరణివంటిదైనా, డానివలెనే బలపశ్షపాతిము కలిగియుండునని ఈ 

సామెత అర్ధమేమో ! 

గృహస్థ జీవితమునకు సంబంధించిన సామెతలు తెలుగులో వాల 

కలవు. కుటుంబజీవితములో నుండు అత్త - కోడం[డ సంబంధమును 

సూచించు సామెతలకు కొదువలేదు. అశు వ్యవ సాయమునకు సంబం 

ధించిన సామెతలుకూడ చాల కలవు, న్యవసాయసా మెతలను 

ఇంగ్నీ షు అర్థములతో పాటు మదరాసు (సభుత్వి న్యవ నాయ కౌఖవారు 



1098 లో బులిటన్ నం॥ శి! లో విపులముగ (సకటించినారు. జిజ్ఞాసు 

వులు దానిని సరిశీలింపవచ్చును. వర్షపాతము, వాతావరణము, 
పొలములు మెట్టపంటలు, సేద్యము, వరిపంట, పశుసంపద తోటలు _ 

మొదలగువానిని గూర్చి తెలుగు కర్ళ కుల అనుభవమంతయు ఈ 

, లోకోక్తులలో ముద్ద కట్టియుండును, 

ఒక్కమాటలో చెప్పవలయునన్న చో సామెతలు సృశింపని 

మానవజీవితానుభవము లేదు, 

యస్, రొఘవాచారి. 



అ 

అంకెఅయితే గొెంగడు కెమ్మన్నానుగాసి మం చెగుంజలపాలు కమ్మ 

న్ననా | | 

అంకెకురాని ఆలిని (పెండ్లాగ్ని) ఆపరు విల (బిడ్డల) తలి అయినా 

విడువన లెను, 

అంశకురాని ఆలు, కీఅడలిన కాలు ! 

అంకె వేని కోతి లంకంతా చెఅచను (చెజిచిందట. 

అంగటిలో (ట్లో) అన్నీ ఉన్నవి; అల్లుని నోటిలో (నోట్లో) శని ఉన్నది. 

అంగటిలో (బ్లో) అష్ట భాగం; అమ్మ నోటిలో (నోట్లో ) ని, 

(శ నెశ్వరం), 

అంగటలో (ట్లో) అస్టభాగ్యం; అల్లుని నోటిలో (నోట్లో) శి 

(శ నేశరం). 

అంగటిలో (ట్లో) అనువు, తలమిోద బకువు ! 

'అంగటిలో (ట్లో) ఎక్కు_-నెకే ముంగిటిలోకి (బ్లోకి) నస్తుంది. 
౧౧) Q_ గ ఎలి 

అంగంలో (ట్లో) బం _ ఆలయంలో లింగానికి చై వెద్యం ! 

అంగలో (టో) బెం _ గుళో లింగానికి నై వేద్యం | 
౧౧ ౧౧ గ a 

WN న. గొంగడి కస్సకొన్నట్లు, 

అంగడి బియ్యం, తంగడి కళ్లులు. 

అంగడిమోన చేతులు, అత్మమోాద కన్ను ! 

అంగడిలో చుంగుడు దొరకదా? 

అంగడి వీధిలో అచ్చా అంకే, ఎనరికి ఫుట్టినావురా కొడుకాఅన్న ట్టు. 

అంగడి వీధిలో ఆలిని పడుకో బెట్ట నచ్చేవారు పోయేవారు దాటిపో 

యినారు అన్న. 

అంగణముసట్రి గొడ్డు, నంగడముపట్టి బిడ్డ, 



బె తెలుగు సామెతలు 

అంగవ స్త 9ంగుడ్డ, అందులోకీ వాలము, 

అంగాన ఆట సాగితే మధ్రైలకానికి బయట “పెట్టిందట ! 

అంగిట (అంగిటిలో) బెల్లం; ఆ కలో విషం. 

అంగిటు (అంగిటిలో) విషం; మున్నాలిక తియ్య దనం, 

అంచు డాబేకాన్సి పంచెడాబు లేదు, 

అంటక ముట్టక చదేనరకు పెడుతున్నాను _ ఆశ పడకండి చిడ్డల్లారా ! 

అనతేలకి పొండి అన్నదట |! 

అంటనస్సంకు ఆముదము రాదుకొొన్నా అంటదు. 

అంటా ముట్టనానసి అ్మగహారంన లె, 

అంటు3ె న (కోను) ఆమువము' లేకుం కే (చేమ) మాసాలకు గంపెం” 

నూనె. 

అంటూవొ షూ, ఆవుకలా ఎద్దుకు”, జారుబొన్టూ చనుకళ్టా ఆన్రకు ! 

అంటూనసొంటు (అంటుముక్ళ్యు) ఆసాదివానిది; రట్టు" వ్యా గంగా 

నమ్మది | 

ఆంటూ సొంటూ వేని కోడలిడాని నునమామకొడ్రుకు చిక్కు. స 

చెస్టుకిందికి పోయి పక్కలు ఎగురవేశాడట | 

అంకు ఆరి అవుతుంది; అనకుం కు అలు సవ్రుతుంది. 

అండ బతు సా ముండబతుకా అవవే! 

అండలున్న వాపి (అండలుం క్ర) కొండలు దాటనచ్చును (పాక 

నచ్చును. 

అండ లేని ఊళ్లో ఉండదోపషము, ఆక వేనిఫపుట్టింటు అడుగదోపము, 

అంతంత వాళ్లా మూస్తే ఆవుపెయ్యే కుమ్మ నస్తుంది ] 

అంత ఉరిమో (ఉరిమినా) ఇంతేనా కురిసేది ! 

అంతఃప్ర్రరము (బతుక్కు ఆకాశమే కావాలి, 

౨ంతకు ఇంతయింది; ఇంత కెంతవుచుందో ! ఇంత కిం తే, 



వ 

తేలుగు సామెతలు ల్సి 

(అం 3కుట్టూ నస్తుందిగాగి అక్షంతక్కు స రాదు; తీసుకు నస్తుంగి 

గాని దిబ్సుకుట్లు రాదు. 
లు 

“చని గ జ ళ్ష క Fa ఖా స్త్ వ ఉఅంతనాడు లేదు, ఇంతనాకు లెదు, నంతనాడు పక్టీంది ముంతెంతే 

రాస bys 

అంతిమా[ తమా కొడుకా చెవ్చులుంష్ణుక తడ 'వేవు ! అన్నట్టు. 
ర 

7 ie, foe ఎ A, etd PO 
అంతమా(త ముండే దొంతుఃత్ కాపురము శో నా? 

జఅంతేము లేసి వోటు వేపు, ఆడితే? ఆంంభ ము చేటు 

En 2 ris z 

అంతే ర తీరములో మూావెఫన నువత్తను వహాూాచానా ? 

న్ 

అంత ్వదికి అనకల అసువే ఊరయె నేవు! 
గెల) 

అంత్య స్ట సవన ముస? న్న్న ఆన? స్థన ఏం నేము, 

ఉంతె అయినవఎవాత మ్యదపిండికాడా 2 

ఎంతొ అయుినకమువా3 సందు. 

షం క అయినవాళశే, మంచినీళ్లు పుట్టను, 

అంతా ఆపాము అమ్మి మె అనను కాపక కోడలు ముర సుం అమింగె. 
వ ప 

అంతో చాలే! (ఆయి వ్ కోడిపెట్ట ఏమయినటు ¥ 

అంతా సోది, జట్టు ణే తోషతై! 
లు 

అంతూఇ- తూ కుంపివొడుకు లకు రాజ్యం 'వేవు 
౧ 

౨౨వంచందం లేని మగడు మంచంసిండా ఉన్నాగా (ఉన్న. 

అందం చి-దివటు, నాగరకత సప్త మైనట్లు, 
౧౪) ళా 

ra న ఖు ma my అ అ 2 అందములో ఫ్ర్యున గరిగుపు దె ఆయుపముతో పృ మజ 

ఉంద ముం కు ఆమెనా అవృప్ట ముండవ లె, 

మ౨ందతుకుల మగవానికి ( మొగాసకి) చీకు. మొుతెు, 

అందని కాయలకు ఆశజడ రాదు. 

అందని గోచి, చీకు మొలతాక్షు, 
2 YW జ వము అన చ 

అంది (రు 0౫ (ప్లు ప్రస “7 



u 

Vy 
జ 

4 తెలుగు సామనలు 

అందని పూలు చేనుని కర్చణ | 

అందని మాని (మాని) పండకు ఆకపడకు, 
౧ యణ గ) 

_అందనిమాని (మాని) పండ్లకు అజ్జులు సాచిన్ట్లు, 
అందరమూ అంు పాందరమ్మాా అన్నట్లు, 

అందటికన్న "తాటిచెట్టు పెద్ద, 

అందటికా లకు త క 'అ తగారింటికి పోకతప్పను ! 

అందటికీ అన్నం "ప్టెవాడు నై క్ష 

అందతీకీ అన్ని గ అగ్లెడు తే ee ఏరోగమూ చేదు. 

అందటికీ అమావాన్వగాని నాకుహాడానా ? 

అందటికీ తోలును. శారు దరు కొండా (కొండయ్య) లోనున, 

అందటికీ మంచివాడు అనంతెయ్యి. 

_. అందటికి శకునం చెప్పేబల్లీ తాను పోయి కుడిగితో (కుడితితొట్టళో) 

ra 

జడము 
ET 

/అందణీపుణ్యాన ఆలాయు; ప క్ తుకాయ 

అందబూ అ-దల మెక్కి. చే మోసేవా “కను ? (మోసే 'దెనను ?) 

ఉందచదటూ అహంసాషను చే అయితే వోడొపట్టి యాడ (ఏక వోయి 

ని 2 గ 

అందయణలటూ ఆబ్బురలో వి విత్తనా లె. 

అ;-దటూ నవ్విన, చేనూ నవి పె, నాపి = శనాలునసుసు స్క 

సీఎ దండుగ! 

ఇగ స్ట న దరి. ఇ pa 6ందణటటలూ (శ్రీనైష్యవులే, బు క్షుడు 5 అక లెగిరిపోతున్నాయి. 

జఅందయా మంచాు దగరకు అలేవజకు నుము కంచాల దగరశెన 
౧ Mn ౧ లా. 

వళవమూ |! 
౧ FR 

అందలూ మాటలు చెప్పేవా కేకాని ఆపూటకు బడే మిచ్చేవాను 



EN 

తేయబుగు సామెతలు స్ట్ 

అందానికి గోవిందగంతులు ! 

అందణూ ఒకఎన్వు; అగ స్త్య్వడు ఒకఎతు (అతని కమండల మొ ఎత్తు). 
అలాని వాల్? అలాంటి హీ 

అందానికి "పటన సొము ఆపదకు అడం నసుంది, 
లు A ces షట 

అందానికి రెండు బొందులు (౧ంధాల్సు; ఆటకు "ండు తొళౌలు (చెప్పు 

టలు, 

అందాల సృకుషుడికి రాగమో సాలు, 

: | క్ అ 
అంది తై అందినచ్చినక్టు, అండి రాకపో చె అందిరా౫ట్లు, 

శి 

ఎ జ్య (స౫), న్. దుం స్ కా, 
౧౮) 

6ందిప ( శ్రే జియ్యన - అందకున్న పుస, 

ఉందిస సిగ _ అంపుకున ప్న కాలు, 

ల స్య న్ ఇ 

ఎందులో జస అకున్నా అ ష్ట్ర మంచం “వేయుమున్న ట్టు. 

అందులో ఒన లేకున్నా “ఆటిరా పూజారీ! అన్న దట! 

అందుభో బస తేదు, గంజిలో వాక్చు మన్నట్టు, 
a 

అంధు వకు అదం మూపిసట్టు, 
© ౧౮) 

అ౨ంధుసకొలు ఒంగనకు ఆధాం మైనట్టు, 

ఎంధు?కి కొజయె వెన్నల, 

౨ంధులలో ఏకాక్షి గొప్ప. 

ం% బోయిన ల సా యమం పిలునబోయిగు కీ సాశ్తే యె ఫస దు లెదు. 

,' క జ ae రా టీ 

' AC Go నచ్చింది అ తేగారూ! అం స క్రొతాయజు. నా వేషిళో (నే 
ree అణాల శ 

ఉన్నది కోడలా! అన్న చట! 

అంబటి (£) ఆశ ! మాసాలకు (కా) ఆశ | 

అంబికి ఉప్పు అభ్బాదం గ) ఏం డివంటమిోదవోయించట మనసు! 

అంబడిపూడి అనయ్యిద్ తట్ట నామొగుణిది (న ననిదీ) బట్టనల, 

అస్పయ్యది. ఐశ్వర్య పు బట్టగలఅయివే. నామొగుణిది వేను 

కొొటికిన బట్ట శల, 
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ఖై... అంకే ముఖా లే చెబుతొయి అన్నట్టు. 

అంబలి తా?వానికి మాసా లెగబె ప్టీవా డొకడు ! 

అంబలి తాగిశే ఆరస్వ్పు, అన్నం నిం కు మూడతప్పు. 

అంభంలో కుంభం, ఆదివారంలో సోమవారం. 

అఆలు రావ, అగ తాంబూలం కావాల! 

అకటావికటపు రాజుకు అవివేకి (ధాని, వావ సపు “రివాంము, 

అక్క. ఆరాట మేకాని బాన బతకడు, 

అక్క కుం కు అ౨ిజికి "లేదు; చెల్లెలి కుంకు చేతికి 'బేదు, 

అక్క చె ల్లేళ్ళకు అన్నం సో లెక్క (వాసినస్లు (వా సేకు:ం). 

అక్క-న్న అద్దంకి వోనూనసోయాడు; రానూ నచ్చాడు, 

అక్కన్న మాదన్న గ్యాసు అండబ మెక్కి. తే సాకికక్షి స్రష్ట -వమువుకెట్ట 

ఎక్కి-నాడట ! 

అక్క పగ, బాన మంచి. 

అక్క_ బిడఅని తిటరాదు; గర్ఫిణి మగిషిజగి కొట్టరావు, 
cs ౬ భి ౬ 

/ అక్క మనది అయితే బాన వునవాడా 

అక్కమ్మ గుమ్మాలు ఎక్కా_ లేము, దిగా లేము. 

అక్ష వాదానికి 'నవణము, తా ( లే బెక్ అధి శ ణెను 

/ వ్ స 
అక్కల ఉన్నంతనజకు ఆ౫నారాయణ -. అక్కే ౫ తిరి ౫ ఏ 

సూరా; 

౧౨క్క అకు నచ్చినవాడే అయినవాడు, 

అక్క_జుకు ఒదనసి అగ మెందుకు? 

అక్ర తీరితే అబ్లు డశుగ్గంత్ కో సమానం. 
Jose తీరితే అల్లుడు తొ తుకొడ్తుకు, 

/ అక్కలు తీంనాక (తీరిన? క నుక అక్క_ మొగుడు (మూ) కు, 

అక్కలు లేచేనజకు సక్క_లు కూస్తాయి. 

| 
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అకాలప్రువాన, ఆరికలకూడు. 

అక్రాజిపల్లీ అంతాతిరిగినా అరదుడే గోవిందా ! 
Go 

అస్థన లేమ చెక్టున లేదు (ప్రీతిగా కాలికి (రెండు) పిల్లాండ్లు. 

అగడ్తలో పడ్డ నీలి కి అడే నైంకుఠము. 

తరత వబముంచెలిమి రా) 

అ గపహశవం పాపో యుకది కాగి ఆస్ట అంతా తెలిసిం 

అగహాంంలో కంబు జోన్యం (వుక్నా, ర రర) 

అగ్నీకి చలఖ్టివనం నచ్చినణ్లు, 

అ్యూకి చెన లంటునా ? 

అగ్నికి షం ఆను నెలలు గర్భ మైనచ్చినట్టు (అనంతపురం), 

అగి చూపితే నన్న అడక్కుండా కరుగుతుంది. (బరమ, వి, 2. 123] 

: 82). 

అగిమోాన /సగెబం చలినటు, 
౧ CD Mm ౧౦ 

అగ్నిభో మివ బడ్డ, 

అన్నీ క వాయువు తో గ్ నష్టం 

అన్ని చేనుకు శ త చొంటివాడు ఎండకాలంలో ఎదిగినవాోడు., 

అగ్ని లో ఆజ్యము పోసి నట్టు 

అగ్నిలో ఒ కాలు, సన ఒకకాలు ఉంచి తగవు తీర్చినట్లు. 

అగ్ని హోంలో ఆజ్యం మ. ససట్లు, 

అగ్ని హో తానికి పోయిన సోమిచేనమ శ ఆకు నెలల గర్భంత వచ్చింది. 

అగువ అయి లే అంగడికి నసుంది. 
౧ అలీ 

అగ్గున ఫొననీయదు; తీనరం తిననీయుదు, 

అగ్గున అయి వే అందటూ కొంటాను. 

అఫఘో5తఃసి విపరీత-చోరుడు. 

అశ్చాగిపమణిథారి అయితే వున పట్టడంలోనే తెలుస్తుంది, 
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అస న. పెళ్లిలో భువ నోళనం,. 

అచ్చపు చేతిముందర పచ్చినెన్న (కూడా) మెచ్చా? 

అచ్చిగాడి చెళ్ళిలో బుచ్చిగాడి వమన. 

అచ్చిగాడు చాననీ అం కే బుచ్చిగాడే చచ్చెనట ! 

అచ్చి పెళ్ళి బుచ్చిచావుకు నచ్చింది. 

అచ్చినచ్చిస భూమి అడుగే (అడు?డే) చాలు, 

అచ్చివస్తే హనుమంతుడిమోర లేకపోతే కోతిమోర ! 

il అచ్చుబోసిన ఆబోతునలె, 

అజీగ్స ముంశ. ఆముదం పుచ్చుకోనలసించే ! 

అజీర్తానికి ఆకలి మెండు. 

అక్రైతే కందిసస్పు, ఇమైతే పెసరపప్పు, 

అనైైనే వైద్యకట్నిం; ఇమైలే వైతరణీనోడానం, 

అటు అన భం'నికి కోడలూ కాదు, బబు స్కుంటికి వీడ్డా కాదు, 

అటుకుల రుచి ఎ ఛేమి ఎకుగును? 

అటుకులు బొక్క. నోరు, ఆడిపోసుకునే నోరు, 

అటునుంచి నమక్కు. రమ్మన్నారు 

అట్టు ఒకరికీ, ముక్క. ఒకరికా? 

అట్టు వినంగానే కుట్టు పుట్టుతుందా ? 

అట్టు పె్ట్టినమ కు అ్య్థున్న ర, 

అల్టుూా పెట్టూ ఆసాదివానిది, రక్టా అవ్వా గంగానమ్మది. 

అట్టువుట్టు ఆనవాళ్ళు, 

అట్టా ముక్కా ఆసాదివానిది, రట్టూ అవ్వా HOME 

ఆటు నండినమ్మకు ఆగు రమర్చన లెను. 

అట్టునండే అక్క క్షు అరనై ఆపు ఎత్తులు సెట్టినట్లు (అందిచ్చి నట్లు). 

అట్లునండే ఆవిడకు (ఆవిడకు) ఆస్ట రమర్చనలెను. 
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అశ ర్ ద a. _ ( కాసుఖ స్ట ట్ర చమూస్వ అయ్యవారు కోనిలా కనవడ తొడు (తీ) 0౦) 

న్ పాడుసుం శు తుభానుకు 'వఖిననలసినస్తుంది. 

అడకువ గజవాడే అగ్ని ట్ట ఘనుడు, 
అ 

కు సిర జు” రా 5 య్ # క గ oe పలి అడక్కుండా చెసా 6 చాడు అడిగి టై త మిస్తాడు అనుకొన్నట్యు, 

అ డర్రాయు (కన) లోని సోకిన, 
అట అడ్ 

అడ (యి గం జే అమ్మయినా పెట్టను, 

ఖం ప్ * క్ష క - అడగగి బొల చెప్పే అవున) రామక్కం, 

బ్రో 

3f 

అడవి ఉసిరి (క ) కాయ స్ట సొమ్ము దప్పు (క డని | ఉప్పు లా 

అడవికి పోయిం ఆన నుఐను బందిలో పన! ట్టు, 

అడావనికోను నెమళ్ళు ఆడినష్ళు, 

అడనిః క్క_లకు ఈ తాలు సురామా? (ఆజ్ఞా) 

/ అగడసి?” గాచి నన్నలు, ముదిమిగి చేసెద పెండ్లి (న న్య రము. 

rd 

Vv 

౮ 

అడివి 'ంఏ చేను మేసి వోతే డారసందడి చెవులు క్రోశీస్స నకలు Da 

అడవి; స, వానాపీకు. 

అడవిలో అభా! అంగ్ ఏ డ పుట్టా వురా కొడుకా అన్న టం. 

అడవిలో ఆంబో,ే తినాలి, అ త్రఇంట్లో అల్టువె తినాలి. 

అడపిళో స కుంకినహు, 
CC ౧౫౧ 

అడ్డం ఉంచేకంశు గడ్డ కుడిచేది నులు, 

అడ్డం బడితే గడ్డము లోతే _ బోర్హఒడితే పుక్కిటిలో చే, 

అడ్లగోడంత రో, గడ్డ వామంక తొక్కు... 

అడనగోడ పె అనురజ్యోతి, 
Co €._ 

అడగోడమిోావ దీపం పెటినటు, 
నో టగా 

అడ్లగోడమోద పిల్లీ వాటం. 

అడ్డజామోానులకు పోతే తెను నుదెబ్బలు వస్తాయి. 

సగ అడ్డాలనాడు విడ్డలుగాని, గడ్డాలనాడు బిడ్డలా? 
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అడిగితే చిరాకు, అడుగకపోతే పరాకు. 

అడిగినట్టు ఇస్తే కడిగినట్టుపోతుంది. 

అడిగినది రొన్రు, ఇచ్చినది రాయి. 

అడిగి పెించుకోరా బుడిగిదాసరీ అన్నటు, 
లు ౧౧ 

అడిగేవాడికి చేప్పేవాడు లోకున. 

అడియాస, పడిభ త్వాం. 

అడియాస పొడియాగ దుఃఖానికి కారణం, 

అడిసెకింద జందికొక్కు_లాగ ! 

అడుకులు తింకే ఆయెనా? కడుపులో కుళ్ణుసినప్పుడుక దా 7 

అడు(డ్రక్కుం శే జోలె కోడుక్కు- పోయింది. 

అడుక్కుని తిన్నా జోలె (బోలు) అలాదా ఉండనల. 

అడుక్క్క-ని తినేదానికి తిరిసికొని తినేవాదే గతి. 

అడుకొని తినేవాడి (ని) అలి అయ్యేకం జు భాగ్యనంతుడి బోగిన 

అయ్యేది నేలు. 

“అడుక్కి తినేవాళ్ళకు అరనె ఊళ్లు 

అడుకొని తినేవానికి (డి పెరుగు అన్నము కొదు (ద) వా? 

అడుకో_టానికి ఓగడప కాకపోతే ఇంకోగడప. 

అడుగగా అవి లేక నాఒళ్ళంతా వాచిన దన్నాడట ! 

అడుగడుగునకు నిక్షేపం. 

అడుగనేరను ఊడ్చి పెట్టుమన్నట్టు, 

అడుగబోయిన ఆవనీసాబ్ అక్క_ర్లే, వీలునబోయిన వీరూ సాబ్ అక్క- క్లే, 

అడుగ వెళ్ళిన అల్బీ సాహేబు, పీలువ ఇ ళ్ళి పీముసాపి*బు జూడ్ 

లేదు. 

అడుగు ఆముడగా సడిచిసట్టు. 

ఆడుగు తప్పితే పిడుగు తప్పుతుంది. 
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అగణగుగు తొడిగి ఆమడ మోయమన్నారు. 

అడుగు దాటితే అక్క దాటుతుంది. 

అడుగున ఎనవు కొద్దీ పెన బంగారం, 
స లా 

అడుగు "పెట్టగా నే వీడుగు పడ్డట్లు 

అడుగులోనే అరక విరిగినట్టు (విరిగిండట). 

అడుగులో నే హాంసపాము, 7 

అడుసు (తొక్క నేల? కాలు కడుగ నేల? 

అడుసున పాతిన కంబం అటు ఒకుగునో 1! ఇటు ఒరుగునో 1“ 

అడుసులో తొక్కిన తొటిసండునలె, 

అడుసులో నాటిన స్తంభం అటు ఒుగునో ఇబు ఒపుగునో ! 

అడ్జెడు తినే నానవపి ఎలా తింటుందో ! గిధైడు వినే నాసనతి ఎలా 

తింటుందో! త న్యెడునడ్లైడు తినేనజుకు నాదనడ లీడ్సుకపోయినవి 

అడ్జెడు తినేవానికి ఆలెందుకు ? ఇద్దుము మోసేవానికి ఎక్రెందుకు! 

అడ్లెఘుక స్వెడు బియ్య మిచ్చి అమ్మా క్ (ఎంగిలి) (ప్రసాద మన్నట్టు. 

ఆడెను నండిస బుడె డాయె. 
(లి Ce 

అడైకు నడ్ల ఆకకు బోతే తూమెడు నడ్డు దూడ మేపు. 

అడేబిుమోవ గుడేటు. 
Co Ge 

అణగింది లేపిరా బుడసక్కె, 
Ce 

అణగి మణగి ఆకులలో  వింజెనల ఉండాలంశే గుమ్మడిపాదులలో 

కూమ్పుందట ! 

అకేడు ఉంక్కు మంగలి వాక్ణెయినా పీలుచునుకడా |! అన్నట్టు, nal 

అతనికంశు ఘనుడు ఆచంట మల్చన్న. 

అత్తఅస్పు తీరె అల్లున్మిభమ తీగె, 
అత్త ఎత్తుకొని తింటూం కు అల్లుడికి మనుగుడుపా ? 

ఆగ ఏలినకోడలు చి తపటిన (నరి) చేను (బాగా పండును). 
వాలీ అవీ 6 
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అత్త ఒప్పినా కుండ ఒప్పదు. 

అత్తకంకు ఆడపాప లేదు; అతగానికంకు జీతగాడు చేను. 

అ త్తకాలం కొన్నాను, కోడలికాలం కొన్నా లు; 

అత్తకు అల్హుడాశ, భాసగికి సప్పాశ, 

అత్తకు ఒకరోగం, నాకు ఒకరోగం, అకైడుగప్పేలాకు ఏవోగమూ 

"లేసు. 

ల్ న్ దై స్య శ్ శవ ఇంక" 
అత్తకు నాకు ఆనగంజనం, స్య నెచ్గుకవో ముల్ త్యాలమ్మూ! అ అత్మ నేన 

మో ల ల 
పోతె ఆరుగాళ్ళి జీవాన్ని అక్సిస్యాను, 

అక్కకు మొగు డల్లుడు (మగడు అస్లుడు ). 

అక కు తేక అటికలు నాకుచూఉం సు. అల్టుడు నచ్చి దవీపానలిపుండుగ: 
నం. ౧) 

అన్నాడట, 

అత కూడు నండమన్నదికా?, కణత. స (గ్ర) గొట్టమన చేదు, 
pt 

అత్త క్యానకుండ అకుగోఎకుండ కోడలు కొ?నకుండ ఫొ తృకోండు, 

ష్ వల ని మెచ్చుకుంటుం'దా? 

అత్తగా (వా ) ర-టసుఖం మోచేకొదెబ్బనంటిది. 

అత వచిన ఆకునఎలకు కోడలు న్(టాయి సటుకొగి. సిగిడనిగిడీ 
ఎలి 12) 

౬ 

ఏడి నట్టు, 

బృ్రత్తే చచ్చిన ఆకగుమాసాబకు కోడలికంట నీకు నచ్చిందట! 

అత్త చచ్చిన ఆకుమాసాలకు కోడలికంట్లో నీవు చిలికిందట! 

ఉత్త చస్తే రోడ 'లేడ్చినట్లు. 

తత్త ల. స్టాక్స్ ఆరళ్లు లేవు 

అక త్రో చెప్ప అము ఇ) DOT "లేడు లంకించ డానికి bo పా ద
ుకు. 

SE) సతో పోటాడి చేరు చూడకుండా పోయినను. 
pane.) (౧ ౧ 

అక ను అంటిసవాడు (ఉంచుకొన్న వాడు) ఆయుష్మంతు డు, 
ఆవ్ 

ఆ 

అతను అమ్ముళొవు ంటారు, కోడలిగా కొలుచుకొవు ంటాము. 
ని 
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అను కొ అట శెక్కి_ంది; 'మొగున్లో కార మొగసా పెక్కింది. 

అతే చెను కాగే తె కోడలు ఏడ్సినట్లు. 

అక్కని రిక్కపని దిన మొకకండె, నాసి రాచసని నెల కొకకండె. 

అత్తో "పె ఆంగ్లు కనపడుతవికాగి కోడలు చేసే క్రొంశు పముబు 

కనస.డన్ఫ, 

అక వేము "పెట్ట (చెప్పి) కూ తువిని కుం పట్లో వసిందట! 

ఇ వు లము మామ సోకు ల పు ఫరో బే యసపోతు ఇముళోు 

'లేదు. 

ఎతవోవ "లేవు, మామపోబు 'కేమ్క ఇంటిలో గుడ్డబా? రోగి. 

ప్ర 

అత మిగ, వరాలు కతి, 
వి —o 

అక్తేమోద కన్నులు, అంగడిమోద చేతులు, 3 

“ అత మోన కోజం దులో ' క) మోద మూవీస్ 
నల టి 

ఇఫ్. మావ కోజుం వితుతో 

అత మోది : ర్ వార చూ త్రుసుముడి పపం టో 'ప్వోందట! 
గ) 

యాత ముండకన్న ఉన్న ముండ మంచి (నేణు). 
నం] 

యస జ కుకు పోతూ కోడలికి సవ చెప్పినట్లు 
అణా న. 

ay లసమ్మ్ని ఉట” మురాలు, కణము నమ మకీ భా శె, 

స్ 'లేనికోడ లు? “మురాలు, కోడలు 3 వసన గుణవంతేం నాం, 

అతన దొంగతనము, మగగివన్షు రంకు నపుకున్నట్ల. 

అత వారింటి అబ్లుడెనా కావాలి, ఆబో కోనా కావాలె, 

ఇ తేవారెంటి అల్లుర్ణో మాడా), ఆముదా ఎవో ఆభోతాను కుండా), 

శ ,లారెంటు వశ్యర్యంకన , స్కుంట గంజి నేలు, 

అత వాఏంటిలో అన్నీ ఉన్నవి అలుఐనోటో శని ఉన్నదనె, 
జాలి వూ Oo om ™ 

అక వాంాం పీ కతులబోను, 
అనాటి మట్. pane.) 
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అత సొము శ అల్లుడు భఛారవోసినట్టు. 
—చీ స మ 

. అక ఒకళం/3 (ఒకరింటి) కోడలే మామా ఒకజఇంటి (ఒకరింట్సి 

అల్లుడే, 

అతాకోడలు అలీవిలీ; ఇకుగుపొరుగు ఇల్లామలి. 
జీ య ౧౧ ౧ మ్ 

అశక్రాకోడళ్ళ మాట ఆనోటా ఆనోటా ! 

అతా! నా రాట్న మాసకుండా చూడు, కదుటిలోదిండు పడకుండా 

మాడు. 

అత్తా! సీకోక (కొంగు, గుడ్డ) తొలిగిందన్నా తి! లీదన్నాతి ప్పే ! 

అత్యాశ ముండకు మొగుడు దక్క-_డు, 

అతికించిన కోరమిోనం అక్ష నిలుచునా ? 

అతి చేస్తే గతి "చెడుతుంది. 

అతిరహస్యం చెవులో పోటు, 

అతిరహస్యం పొగాకు తిరపెము. 

అతిరహన్యం బట్టబయలు, 

అరలివినయము, భూర్మలక్షు ణము, 

5 9 అతినృు, అనానృష్బ 

అతినృవ్ల్, అయినా, అనాన్భప్టీ అయినా ఆకలిబోధ తప్పదు. 

అతిసుకుమూరం, కటికిదరిడం | 

అతుకు కనిపించ దల్లుడా అం. కుంపటి కనువిందు మామా 

అన్నాడట | 

అతుకులబొంత్క గతుకుుబాటి. 

అత్మిపండు పగులకొట్టి తే అన్నీ పురుగు చే, 

అతి పూచినట్లు, 

అదంగతునికి (అతం తునికి) ఆభ "పెట్టరాదు; బిలనంతునికి చోటు 

ఇనగరాదు. 
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ఆదను ఎతిీగి సేద్యం, పడను ఎజీిగి పెకు. 

అవను కాని పదను అయితే నేమి? గియితే నేమి" 

అదనుకాని (తప్పిన) పము, ముదిమిలోని (వాని) బిడ్ల, 

అదను మాచి (అదనున) పొదలో చల్లినా పండును. 

అదను, పదను చెజుచునది వేపనాగలి. 

అదరిపాబు ఏదైనా గంతబకువు తప్పదు. 

ఎ౨ద్దద్ద అనేవానికి అర్ధరూపాయి; మున్దుకొన్టువానికి పెద్దదుడ్డు. 

అద్దము ఉన్నది, మొగము ఉన్నది (అడుగ నేల), 

అద్దముమోచ "పెసరగింజ పడ్డట్టుం 

అద్దములో నీడకు ఆశపడినట్లు, 

జద్దములోని ముడుపు అందిరాదు. 

అద్దములో వింబము పట్టినట్టు, 

ఆది అడుసు, ఇది తొడుసు, పదరా సందిట్లోకి (ఇంట్లోకి. 

అది కుమ్ము, ఇది దుమ్ము, పదరా పందిట్లోకి. 

అదిగో అంశు ఆకు నెలలు, 

అదిగో పసువు, ఇదిగో ముసుగు. 

.“ఆద్రినో పులి అంకే ఇదిగో తోక అన్నట్టు, 

ఎదిగో పులి అంచీ తోక తొంబై ఆమడ అన్నట్లు. 

ఎది మంచినరుకై శే అంగడిపీథి శెందు కెక్కు_తుండి? 

ఎది లేదురా భాయి ! అరలో మంచము వేయి. 

బదుప్రకు (లోకి) రానిఆలిని, అందిరాగి చెప్పును విశునమున్నాకు, 

౨) మవు లేని గుజ్టైలు అడవు లట్టుకుని తిరిగినవటు ! 

ఎన్దుకోనే లేకుం శు తుంచుకో నెక్కడిది * 

అదృష్టము అందల మెక్కి-స్మా నం శే బుద్ధి బుదలోకి బభాక్కె-ల్ళిందట! 

అద వా 1 

అద్భస్థము (0) ఐశ్వర్యము, ఒకరిసొమా a! 
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అద్భష్ట్రము ఉం శు చేయిజారిపోయుదికూడా చేతికి నస్తుంది. 

అద్భస'యు (౧) కలిసివసే, అదే పెండ్లా మవుతుంది. 
౬ ఎవి 

అవృష్టము కలిసిననే అడే ఆలు (పండ్లా ము అవుతుంది. 
a) ఎవి 

( శ / 393 లో > వా 9, 3 సం అవ్భషవ్టము (౧) మా ని ఆడుపిడ్లను అక్కల లేని అల్లు నికిచ్చి అమా వా గ 

ఆవి వొస5 నాల ఆమ్మ దా నక్ష తొన అతినైభవంగా వివాహాం 

జరిపినట్లు, 

అదృష్టము (0) చెన్న రాహు, దుందృష్ట్రము (౧) చెప్పిపోదు. 

అదృష్టము (0) 

/ అదృష్టవంతుత్లో చెటీ చేవాడు లేడు - దుంచ్చషస్ట్రనంతుత్లో బతికించే 

ey సయ్ న 
పండిత ఆగు నూ రనౌ ము 

మన్ మిట్, 

వాడు లేడు (వాగుపఅచేవాడు లెడు), 

అద్భష్టనంచుర్లో (౧) చెటీచేవాష. లేము, ( ఛహ్రాకారిసి బౌగుసతి-డే 

అదృష్టానికి సడ్వనా ? అవన మొగుడికి ఏడ్వనా 1 
అధైకు నచ్చిన గుఖాలు అగడ్శలు దాటుతవా ? 

నీ ఆశ్రైపేకంటము 1 సై "దెమురికి, 

అదే ఊళయివే కోళ్ళుకరాయవా 2 

అదే పదక మయి'వే అమ్ముక బదకనా ? (మసం (ఎచుకమాళి 

అ చేమిటి రడ నంగి నంగి నడుగ్గానం, ws ఎస్బు! నకాలు అట్ల ట్రై అన్నాడట! 

అదె నస్తే అడ్డ, వాడైవోతె అ రూక, 

అదే పతులు నచ్చారు ( నస్తున్నాయు) చెంబుక స్నేలా జాగర్శ చేయండి 

(లోపల వేసుకోండి). 

a ఆ లయ్యేకం జ (ఆ ఎగుటకం శు) సవతతునలి భాగ 

అయ్యేది నేలు. 

వ అధ్యాన్నము క తుమధ్యము. 

' అధికమాసం కరన్రభో నచ్చినట్టు, 
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అధికారం ఆరుపాళ్ళయి తే బొచ్చు మూడుపాళ్లు. 
అధికారికి చెను లుంటవి (లుంటాయి) గాని క ళ్లుండవు. 

అధికాఫ, లోక చార్మి ద్యము. 

అనంతమ్ము కట్టట్ల, జిగ్గమ్మకు దగ్గు, 

అనంతయ్యమాత వైకుంఠయా( త, 

అనగా అనగా రాగం; తినగా తినగా రోగం. 

అనప్పిండి ఏస్పన్న గారదీ బట్టకలే, మావారిదీ బట్టత లే, 

అననసరంగా మాట్లాడితే ఆయున్హాయం తగ్గుతుంది (శ్రీ ణిస్తుంది). 
అన్న దమ్ములపొత్తు చిన్న ప్పుడు, అక్క- చెలెండ్ల పొత్తు "పెద్పప్పుడు, ఖగ 

అన్న దమ్ములలో ఆఖనువాడికం కే అడవిలో మానె పుట్టడం మంచిది. 

అన్నదమ్ముల శతుత్య్వం, అక్క_చె,ల్లెం డ మిత్రత్వం, 

అన్న దానము అన్నిటికన్నా మిన్న, 

అన్నదీక్ష యీకాని, అక్షరదీక్ష లేదు. 

అన్న దేనర నన్నగిస్తే అన్నీ అణగుకవి, 

అన్న దేవర (డు) నన్నగిస్తే (గించి కే) గోలుకొండకు జూత శే, 

అన్న ద్వేషం, (బహ్మ ద్వేషం పనికిరావు, 

అన్న పాశనమునాడే ఆనకాయడిప్పా ! 

అన్నమదమునల్ల అన్నిమదములు, 

అన్నము (0) అడిగినవానికి సున్నము (0) పెట్టినట్లు, 

అన్నము (0) అరగడియలో అరుగుతుంది (జీర్ణ మవుతుంది.) ఆదగణ 

శాశ్వతంగా ఉంటుంది, 

ల (0) ఉడికిందో లేదో అంతా పట్టిమాడనక్క-ర లేదు. 

అన్నము (0) ఉడికినాక (ఉడికిన వనుక పొయ్యి ముండును. 

అన్నము (0) ఎక్కువై తే ఆచార మెక్కున; ఆచార మెక్కు_నై'తే 

(గ్రహచారం తక్కువ, 
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అన్నముకు ఒదను తప్పినా భూమికి అదను తప్పినా పనికిరావు. 

అన్నము (0) పోర పాన ఆకారము (౧) వొరన లేదు, 

/ అన్నము (0) తిన్న వాడు తిన్నులు ('ద్వాలు ) తిన్న వాడు మరిచిపోడు. 

అన్నము (0) జిని ఆుండుగ్యులనా వేయా. 

2+ అన్నము (0) సె తె (పెడి శే, అరిగిపోతు. ది; చీర ఇస్తే చిరిగిపోతుంది 

వలు కాల్చి (వావ) మా లే (పడి తే) కలకాల ముంటుంది. 

జ నా లో Rx | నటు “వకు న ఓ. f ఆ ( అన్నము ( ౦) ప వా రింటికి కన్నము (0). సూ వ క మున 

స "లేకపో తె నరిఅస్న వ ట లేకపోతే ఇటుబట. అన్నము (0 ) 3 20 సరిఅస్న ము, బరు పకవోతి ౬ ్ అ 

అన్న ము (0) 'లేకుంశు జొ న్ననాగు "చేయాల 

రన, సయం కన్న ఆదరణచన న 30 సుం 

అన్న నస్ర్రాలకు (నికి పోతే ఉన్నన నం ఊడిపోయింది. 

అన్న నసే మునికి పోతాను అన్నట్లు, 
జాజి I) ౧౧౯) 

అన్నానికి అరమర వేదుగాని గంజికి గతి లేను 

అన్నానికి ఆధారము లేదుగాని అందజికి బంతిభోజనము 

అన్యాయపు ఊరిలో ఆలూ మొగుడికి (ఆలుమగనికి) అంకు, 

అన్యాయపు సంపాదన అసడ్లాలంగా పోతుంది. 

అని అనిపి" చుకోనళనా అత గారూ ! అన్నట్టు. 

అనిత్యాని శరీరాణ్ అందటి సొమ్ములు మున కె రగ. 
౨గ్భానికి అంగారకుడు పాత్రుడు, 

అనిష్టానికి ఎన రర స పాత్రుడు, 

అన్ని కార్తెలు తప్పినా మాసు కః 

అన్ని పై వెర్షకు ఆపూఢం, 

అన్ని బొండాల నీళ్ళు కవే తాగరా ా అయ్యల్లా ! "| 

అన్ని మ-చులు న శేగాని అందులో ఉప్పు లేదు, 

అన్ని రోగాలకు వాతలు వేసే వెర్యుక్ణి అనకల ఉంచు, ' 
+... ra bas | 
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ర సం ప 9, జ మా కా య జ శన్నీ అమర్చినకమువా] అత్తగారు వుం వనం 

§ జ జ్జ ఆప లె అ mt 

అన్న అయినకకువాశ అగ దం 

అన్నీ ఉన్న అరటాక అణేే (అడిగి) ఉంటుంది. నవమీ నేనిది ఎగికి 

సడునుంది. 

అన్నీ ఉన్న విరి అణగి మణగి ఉంటుండి ఏమో తేసి విస్తరి ఎగిరెగిరి 

పడుతుంది. ౨౮ 

అన్నీ ఉన్నవని (ఉన్నాయి) గాగ, అంచుకు మాతం తొగరు లేదు. 
అన్నీ ఉన్న వి (ఉన్నాయి) గాగ అంచుకుమా(తం ఉోగరొక్క శే. 

తిక్కన, 
అన్నీ ఉన్నవి (ఉన్నాయి) గాసి అయిచన (వసును) నవం వేను. 

అన్నీ ఉన్నవి (ఉన్నాయి) గాని అయినాళీది లేదు (అగలుది లేదు). 

అసీ తీసే అవే ఏలు పటాలా ఏమి? 
(oa ఎలి ఎల్ న్ 

అప్పీ “తెనిసినము అమావాసునాఃప ఇసి ఏమా తెలియనము 

ఏకాదశినాడు చచ్చించె, 

ఉస్స్ “తెనసనవామా వేడు, ఏమో తెలియనివామా వేడు. 

అన్నీ 'తెఎసెనవారెకి అమావాస్య మరణం, ఏమో 'తెఎయుసి వారికి [| 

ఏశావళి మరణం. 

అన్నీ ఒండించిన (రైతుకు (కాపువానికి) అన్న నే (అన్నం) కజవు. 

అనుభనం అన్ని ఓికం శె ఎక్కు=న, 

అనుభననే శాస్రం, మాటలే మంగ తాలు. 

అనుమానం (పాణసంకటం (పాతరోగం) (పెద్దరోగ ౧). 

అనుమూా ౧ "పెనుభూతం, ల 

అనుమానం ముందు పుట్టి ఆడ(డ్రుది (ఆయన) తరువా" పుట్టింది 

(పుట్టాడు). ౪ 

అను ములు త్ రతా మినుములు "ప్టైన్లు, 
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ఆనుమూ లేదు, మినుమూ లేదు. 

అనువు శానిచోట అధికుల మనరాదు.. 

అనువు కానిచోట పుండు, అల్లుడు వైద్యుడు వెప్పుకుం కు మానం 

పోతుంది చెప్పకుంటే (పాణం పోతుంది. 

అనూరాధ కా_రెలో అనాధకభ్రయినా ఈనును, 

అనూరాధ కురి స్తే మనోరోగాలు పోవును (పోతవి). 

అనూరాధలో అడిగినంత పంట. 

అన్నెం పున్నెం తినడానికి ఆలితమ్ముడు, అబ్బ కద్దినం పెట్టడానికీ మగని 

అపనింద అనకల పోతే (వీధికి పోలే) నిండునింద నచ్చి నెగ్గిన పడ్డది. 

అప్ప అత్తగారింటికి (వారింటికి) నెళ్ళిలే అప్ప ఈరికలు, నా ఈరికలు 

నావే అన్నదట ! 

అప్ప ఆరాటమే కాని చాన బతకడు, 

అప్ప (ప్పా) వెళల్లెలు (బతుకు కోరితే తోడికోడలు చాను కోరును, 

అప్పటి కోజము అన్యాయ  మెటుగదు, 

అప్పటి మాటలకు దుప్పటి ఇచ్చినానుగాని కలకాలం కస్వుకోను 

ఇచ్చినానా 2 

అప్పన్న గుళ్ళోన కప్ప లడ్డాయి రారోయి తెమ్ముడా! తోలుకొద్దాము. 
అప్పని (డి) కాలమునుంచే లేదు ఉప్పేసిన (ఉప్పు వేసిన) గంజి, 

అస్పను మాడబో తే ఇెప్పెలు పోయినవి (నాయి). 

అప్పనంక బాన చుట్టము ఆశ్ళనంక తిరగలి చుట్టము. 

అప్పసిరి చూచుకొని మాచి మణవులు తొ"క్కి౦దట |! 

అపాయం ఉపాయంగా (౦0తో) (చేక) తవ్పించుకోన లె, 

అప్పా! పప్పు నండవే, చెడేవాడు బాన ఉన్నాడుకదా ? 

అప్పిగాడు పోతే ఆషవా నాేే ఫ వొవిగౌడు పోతే చసంచా నాశే, 
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అసు అదనుకు రాదు, 

అప్సు ఆకటికి రాదు (వచ్చునా) 1 

అస్పు ఆకు మాడలకన్న (నందలకంచు) రొఫ్టిం(క్క-౦) మూడుపందలు 

(రొండునందలు) నులు, 

అప్పు ఇచ్చి చూడు, ఆడవీఖ్టను ఇచ్చి చూడు. ౮ 

అప్పు ఇచ్చినవాడు బాగు కోరును, తీసుకున్నవాడు చెడు కోరును. 

అప్పు ఇస్తే వనుగునైనా కొంటాను (కొంటారు), 

అస్పు చేశానుగాని తప్పు చేశానా? 

అప్సు చేసి (అప్పుతీసినవాడు) చెడును; చిక్కి. చేయి విడీచినవాడు 

చెడును. 

అప్పు చేసి ఆవును కొననచ్చునుగాని చేదెను కొనరాదా! 

అప్పు చేసినా నిప్పంటి (నిస్వనంటి) సారా తాగాలి, ౫ 

అప్పు వేసి పప్పుకూడు, 

అప్పు చేసి పప్పుఫప్పళం, 

అప్పు తీసుకున్నప్పుడే చెప్పుచేతలలో ఉండాలి, 

అప్పుడు చానకుండా, ఆవ నెలలు (బతుకకుండా. 

అప్పు తీర్చి అంగట్లో కాపురం చేయాలి. 

అస్తు ముస్పు .” 

ఎప్పులున్న వాడి నెంట (వారితోను) చెప్పులున్న వాకి వెంట (వారి 
తో ను పోరాదు. (= 

బస్సు లేకపోతే ఉప్పుగంజే నేలు. 
ఎప్పు లేదు, ఆస్తీ లేదు, 

అస్పూలేని గంజి దొప్పెడే చాలు, 

అస్పులేని మనిషి, వీవ్పిలేని పగడం ఉండునా ? 

అప్పు లేనివాడు అధికేబలుడు (సంపన్నుడు). 

ఆఅస్ఫులవొడు చ స్తేనేమి 1 సతాలు మునిగితే నేమి! 
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అప్పులవాడు చెడే; షకోలు మాస, 

అస్వాల వాని నమ్ముకొని అంగడి పోరాదూ; మిండ? నయ్బుఖొః జాత? 

. షోరాదు. 

అప్పులో అప్పు చెప్పాల; ( చెప్పన ల్సి అప్వూ, “'చేటప్వూ ముస్పందు మే 

రదా! 

అబ్బు సప్పాచేసి ముచ్చెలుకొం అస్వు తీరకమునుకభొ చ్చెలు బొచ్చె, 

లెనాయి! 
€.... 

అబదం అం గే అతుకుల మాట, 
ఉం 

అబడవమాడినా అతికన టుండాలి. 
4 (na) 

అబద మాడినా గోడ పెటిన టుండనలె, 
థి ల ౧ 

వ వాడినా నమ్ముట టై టుండనలే. 

అబద్దం చుప్పి'తే అన్నం పుట్టదు, నిజం చెన్ సే క్భుు వు ర వు: 

అబద) పెళ్ళికి ముడ్డి వాయిద్యం (వాద్యం). 

అబధ్ధాసికి అంతు లేదు, అమ్మగారికి చింత చేదు. 

ఆట. 

అబద్దాల అంక య్యకు _(అనంతయ స్వకు) అర్భన నాలుగు ష్. 

(౧మాణాలు, 

అబదాలకు అం లేదు. 
థి థి 

అబద్దా లగాడ పళ్ళ అయ్యునజకు నిజవమూా + 
(౮ ( 

హన నోటికి అరఏెసెడు సున్నం "కావాలి, 

అబదాల ఒ౧వాంగానికి అరసు గడియల ఈశా విజ్యం. 

_అబదా లాడితే ఆడపిబలు వుడుతారు. 
Gp ౧౧ 

అబద్ధాల కాయుధం కన్నీరు. 

అబ్బ చసే ఆపొతు పంచ నాది. 
అలి యాట . 

అబ్బ లేని విడ, గటులేని చేను. 
ఉి ల 

అబ్బ లేన బిడ్డ, మబ్బు లేని ఎండ. 
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2 యు పోతురాజు, అమ్మాయి గంగానమ్మ. 

అప్పిగాడు చస్తే ఆసంచ నాది. 

జప్బి తో Ya (జుట్టు) అన్బక పోలే కామ 

జబ్బు రాస అబ్బాయి వుడిచే ఆమునముకో ముడ్డి కడిగనింనటు ! 

అబ్బు రాన అప్పికి మోసాలు వస్తే అవి ఈచేతా, ఆచేతా సాగదీ సేసరికి 

ఊడిపోయిననట ! సక్జోమూిెకి ఒక్చేయి వాబున?) రెండవ 

దాగితో వం DN నోక్షకొన్నా డట ! 

అబ్బు రాన బిడ్డ ఫుస్టైను, గడ్డపార "లేరా చెవులు కుకుదె ము, 

జల అద అర వ్ cr షన AQ) 

అబ్బు రాన బిడ్డ ఫుడి త గడ్డపార ముక్కు... క్కుసట్లు. 

అభాగ్యుగకి ఆక "ఆక్కు..న; నర్భాగ్యుసకు నిద ఎక్కువ 

అభ్యాసము కూసువిద్య. 

భ్యానము లేసి "రెడ్డ అందల నొక్కి చే అటూఇటూ అయింఏటు! 

*ఖ్ఫియూ నానికి మంగలి కత్తులు మింగినట్లు, 

ఎగిపీకం వేసిన స (3ంన "లె, 

అమరము సెవమకు న నే కాస్యము తేల 'కొబ్బనా? 

జమఘురి బే ఆడది, అమంరకుం గు గాడిది. 

అమురినము 3 అట్టు నోస్తుంది. అమననమి శై న (బూ గ) 

పోస్తుంది. 

ఆమర్చినదాసలో (దాంట్లో) అత్త వేలు "పెట్టిందట ] 

స కూటికి అయ య్య కాటికి, 

ణమ కడుపున ఫు లూ భ్ళందటూ సప రాయు వై 

ఇ] గృహ్మపవేశం, అయ్యి అన్ని తధా 

అమ్మకళే అ తేలుతుంది. 

ఆమ్మ ' స్ స్తే చచ్చిందికాని జ్వరం ఛాగా నదిలంది, 

| అమ్మకం సున ఆకుగుయూ గళ్ళ దొంగే, 
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అమ చెడ్డ చేటుకి ముసు గాకటా 1 

అమ్మ కాను పెట్టను, అడుగుకొని తిననిన్వదు. 

Vl అమ్మ శా సెట్టా పెట్టకు, అడుక్కొ-ని తినానివ్వదు. 
అమ్మదగ్గజ కింద (నేల) పడుకున్నా (తొంగున్నా) ఒక శు, ఆయ్య 

దగ్గజ నేల (కింద) పడుకున్నా (తొంగున్నా) ఒక శు, 

అమ్మ దాసస్గకు, అయ్య జంగాలకు, 

అమ్మన్న అమ్మకు మొగుడు, తిమ్మన్న (విస్సన్న) తల్లీకి మొగుడు. 

అమ్మను తిట్లకు రా నీయమ్మ ! నాశొదడుకా! 

అమ్మను తిట్టకురా నీయమ్మ 1 నామాలా! 

క ఆమ న్నను తిడతావేమిళా లంజకొడుకా |! 

అమ్మ నేర్చినమ్మ నంత ఓర్వదు, 

/ అవ నా (ఆగి తెమ్ము (గుద్దినట్టు. 

/ అమ్మ పుట్టిల్లు మేనమామ 'కెజుక (శేనమామతోనా) 1 
అమ్మ పెస్టీవి నాలుగూ చెడితే అప్పుడే చేయడా! 
అమ్మ్టో'వి నాలుగు సెడికేగాని ఆరికలచేట బయట పెట్టదు. 

1 అమ్మపాత్తునా ఆలిపాత్తునా ? 

న. అమ్మబో తే అడవి, కొనబోతే కొరవి. 

అమ్మ మంచి బేకాని తెడ్డు మంచిది కాదు, 

| అమ్మ రాకాసి; ఆలి భూకాసి (1) 

\f అమ్మ లింగాలకు, అయ్య జంగాలకు. 

అమావాస్యకు అట్లు, పున్నానికి బూరెలు, (వేయు) (బూెలా!) 

(వోలెలు, 

అమావాస్య తరువాత పూర్ణిమ రాదా 1 

అమావాస్యనాడు అట్టు పెట్టలేదు; పూర్ణిమనాడు బూర "పెట్టలేదు. 

అమావాస్యనాడు పొద్దుకు నంగలు కాచునా ? 
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కమా | కటా, | నొప్పు 'లత్తుకున్న ప్పుడు సన్ను తేపవే! ఆం శే) 

అలాగే ఒడుకో బిడ్డా! ఊటగా నొప్పు లత్తుకుం శే ఊశ*ళిలా సీవే 

'లేవుతాన్సు అందిట ! 

వ్ | సీఅల్తుడు సవ్చాడం బి, స్ న్నేమి చస్తాడమ్మా J సిన్న 

తీసిశెలాడు అన్నట్టు, 
అలీ na) 

అమ్మా! బాబువిచ్చిగాని నాకు చదువు నస్తుంచా 2 

అమా బునం, అయా వగ, 
ame ym 

అమ్మాయి పుట్టింది అంకే ఆయువు సగం కుంగింది (అన వట), 

జమా యి పెళ్ళిలో అచ్చాయి కోపోచ (పోగు). 

అమా యి రాకపోయినా ఆవులిం3లు రాకవోవునా + 

అమ్మి చిన్న, కమ్ము పద్ద, 

ఆముడు అం శు తెముడు అ న అం ఏ మాము. 

అముునచ్చిన గాణ అగ జడలో అలాడినటు, 
(9) జాలి aa) ™ 

అయ్య ఆకారనుగాని పోటు గిరాకారము, 

అయ్య ఊరోళ్ళపాలు, న్. మాలొళ్ళపాలు. 

అయ్య కదురునలె, అమ్మ కుదువున లె, 

అయ్యకు చెస్నెమంటావా,! పాయ్యెక్క-మంటావా ! 

అయ్యకు రెండు గుణాలు (గుణములు) తక్కున్య 3కు తోచదు; 

ఒకరు వెబిచే వినడు. 

అయ్యకు కెండోపండ్లీ అని నంతోవమేకాసి అము కు టు 

అఎయుగడుం 

అయ్యకు నణుకు పాయం, అమ్మకు కులుకు పాయం, 

అయ్యకు నిద్య "లేమ, అమ్మకు గర్వము లేదు. 

అయ్యకు విద్యా చేదు, గర్వమూ "వేను, 

అయ్యగారి చేను ఎండితే కమతగాడి మల్ల ఎండునా 1 
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అయ్యగారు ఏం చేస్తున్నా రం శే తప్పులు చేసి దిష్దుకుంటున్నారు. 

అయ్య తికుసతి, అమ్మ పరపతి, 

ఆర దానర్హకు, అమ్మ జంగాలకు. 

ణా (గారు) (వాకు చేశసంచారం; అమ సి (గారు) (వాన) (గామ 

సంచారం, 

నా డెటుగనే ఉయ్యేల, అమ నా డెబునగనే ఉయ్యల. 

అయ్యసీటు అడుగతీరదు. అమ శ్ర దమా పా లెంభో వంచుకొని 

(తాగుకున్నది, | 

అయ్యలకూ మియ్యులకూ అప్పు పెట్టరాదు. 

Oe <n 2 స్ అయ్యలో (పాణం కొయ్యలోకి వచ్చినట్లు. 

అయం వాత పైటను తె ,బతకనా? రీ ల. 
అయ వారయంవా రంతంత, అయ్యవారి పెంశొం ముంతంత; ముంత 

థి $ శ్రి న 
తీసుకొనిపోయి మూలలో పెడితే నక్క. ఎత్తునొనిపోయె 

నారాయణా | 

అయ్యవారయ్య నా రెటకంగే, అయ్యవారి పెండ్లాం పుటికంటజి, 

ఆయ్యవ్నాాంగారి గుజ్జుం ఎనుబటోతపసప్సే! (ఎషు బోచే అ షె) 

అయ్యవారిగుళైూని కన్నీ అనలక్షణా లే! 

అయ్యవారి జందెం (జంధ్యాలు) అయ్యవారిేే ముస. 

అయ్యవారిని చేయబోతే వోతివ్రిల్ల అయినట్టు. 

అయ్యవారు తప్పులు చేసి దిద్దుకుంటూడఉిం శు అమ్మగారికి పాచబోంషనూ 

ఎ తనూ ఎ తనూ పారబోయనూ. | 
వాని ఖాలి 

అయంవారు రాకపోతే అమావాను అశు ఉంబుందా (నిలుస్తుందా) 2 
ఫీ "సన “ల 

అయ్యవా “జీవి జేస్తున్నా నం గు అపాటి (వాసి దిద్దుకుంటున్నారు. 

అయ్య నవాసేరు _ లింగ మగరవి వేడు. 

అయ్య సరు లింగం నవాసేరు. 
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ఆయ్య సామెల్ల ఇంట నే (ఇంట్లోనే ). 

అయ్యా రాబో సేతు, నసాబో సింగామా |! 

అయిందిరా "పెండ్లి అంకు అణిగింది (దమా 1) రా గంధి, 

అయి ౫ంపూడిఉదో్య్యోగం అయితే గియితే అయిదునరాలే ! 

అయి కంపూడిఉద్యోగం అయితే గియితే, ఆరావులపాడి చేస్తే గీసే 

"పెసగు, పాలు మావారికి పోస్తావా ? మావారికి పోస్తావా ? 

అయిణే అశడ్లిఆ లామె, కాకపోతే డాసురా లాయ. 

అయితే అమావాస్య, కాకుం కే పున్న ను, 

అయితే అవకలి ఒడ్డు, కాకపోతే ఇవతలి ఒడ్డు. 

అయి తే ఆడుబిడ్డ, 'లేకుంశే మగబిడ్డ, అప్ ఇదీ తప్పితే అంతా అజద్దం. 

అయితే ఆతుకూకు, లేకపోతే గణాతుకూకు, 
అయితే ఆదివారం, కాకుంశు సోమవారం. 

అయితే ఆముదాలు, కాకపోతే కంది. 

అయితే ఆరిక, కాకుం శే కంది. 

అయితే గియితే అయి కంపూడిఉద్యోగం, 

అయితే నవాబు, కాకుంటే ఫకీరు ( కవాబ్ ), 

అయిమనాళ్ళు పెవాలే తోలిసట్టు, 

అయిదినపెసం లేని అందం అడుక్కు..తిననా ? 

అయిదుశ్ఖ లున్నా ఇబ్బంది "లేమకాని, మూడుకొస్వులు చేరాయం కు 

ముదసప్ప మే. 

అయిదు సాన్లు గొ జ్రైలమందలు కట్టడం, లేనెలలో దున్నడం ఒక శే, 

అయిదేళ్ళ ఆడవీల్లఅయినా మూడేళ్ళ మొగపిల్ల వాడికి లోకు వే, 

అయినకాడికి జమాబంది. 

అయినచోట అప్పు పెట్టరాదు. 

అయిన దాకులలోను, కానిది కంచాలలోను, 
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అయిన (అయిపోయిన) పెళ్ళికి నేళము ( బాజా) ఎందుకు ? 

అయినవాడిని ఆశయించేకం కే కానివాడికాళ్లు పట్టడం నేలు. 

అయినవాడు కాలు దువ్వితే "కానివాడు మదికి ననాడు, 

అయినవా రందజు ఆదోనను పోగా జంగాన్ని పట్టుకొని జూము 

ఏడ్చినట్లు, 

అయినవారికి (వాళ్ళకు) ఆకులలోను, కానివారికి(వాళ్ళకు) కంచాలలోను, 
అయినాతిది లేవుగాను అందతాచే ! 

అయినాపిద "లేకుం శు (లేదుగాని) అహంకార మెక్కు_న, 

అయిపోయిన పెండ్ల్ కి 'భూపషణగుళ్ళి మేళం !' (రాకట్ల మేళ మేల) 

అయిసరబొజ్ఞా ! తోపతోస | 

ఆయుష్యం గట్టగా ఉంక్కు అడవిలోఉన్నా అయోధ్యలోఉన్నా ఒక శే, 

అయ్యపూజ అవుతూఉండనీ, ఊాదేశంఖం ఊచేద్దాం, 

అయ్యే డాక అరిసెలపాకం - అయినతరువాత బూరెలపాకం. 

అయ్యాది 'వేదు, పాయ్యేది లేదు, వీరభ[దప్పా నాఎనిమిదణాలు నా 

కిచ్చి, నీఅర్గరూపాయి (రెండు పానలాలు) నీవు తీసుకో, 

అయ్యాపని అరఖత్తు, కానిపనికి కుమ్మక్కు... 

అయ్యె కాలానికి జాతుంది, పోయీకాలానికి పోతుంది. 

అయ్యేనజకు ఉండి ఆ నేనజుకు ఉండనట్టు, 

అయ్యో ! అంకే ఆకు నెలలుపాపం (వనుక) నస్తుంది (న్నది), 

అయ్యో! పాప మంశు ఆక నెలలకర్శ నెనుక నస్తుంది. 

అయ్యో నదినా! అంతకుముందు నచ్చిన అన్నబంతిని తిందువు. 

. ఇంతకుముందు నచ్చిన ఏరాలిబంతిన తిందువు. ఇప్పు డెలాగు? 

ఎలుక వాయ్యి ఎత్తుకపోయిం బే | 

అలక అరిగితే (గన) గరిసె వికుగును (విరుగుతుంది). 

అరకాసుపనికి ముప్పాతిక బాడుగ. 
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అరగడియ భోగం, ఆరునెలల రోగం, 

అరగని కూడు, జరగని మాట, 

అజకాలిలో కన్ను విచ్చినట్లు, 

అరచే కుక్క కణనదు ( కజననేరదు). 

అరచే కుక్కకు కడి అడ్డము. 

అరచే కుక్క. "వేటకు పనికిరాదు. 

అరచేత సన్న పెట్టుకొని నేతికి వడ్చినట్లు. 

అరచేతికి పండ్లు నచ్చినట్టు. 

అరచేతి పుండుకు అద్ద మెందుకు? 

అరచేతి రేసబంటికి అద్దము కాన లెనా? 

అరచేతిలో ఉప్పు పెట్టితే (పెడితే ఆమనెలలు తలచుకోవలెను, 
అరచేతిలో ఉసిరకకాయన లె, 

అరచేకిలో తేనె పోసి మోచేకినజకు నాకించినట్లు, 
అరచేతిలో 'బెబ్బం సెట్టి మోచేతినజకు నాకించినట్లు, 

అరచేతిలో వైకుంఠం చూపినట్టు, 

అరటాకుమోద ముల్లు పడ్లా, ముల్లు (ముంటి) మిద అరటాకు సడ్డా 

అకటాకుశే ముస్పు, 
అరచేయి మూవీ అవలక్షణ మనిపించుకు్న్న టు. 

అరటికాయ ఆకు నెలలరోగం, 

అరచేవి నేుకఅరపులు, దూసేవి కోరిందపొదలు. 

అరటికాయలు కోసి అరటిపండ్లలోనే కట్టినట్లు. 

అరటికి ఆకు గొప్పులు నూరు తడుపులు, 

అరటిచెట్టు రెండుసార్లు కాయవు, 

అరటిఒండ్లన్నీ దొరకలేదని నాలుక కోసుకొన్నట్లు, 

అరటిసండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లు. 
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అరటిక్రజ్ఞు జ్ఞతిగుణ్ణ. నదలను. 
(లల అలి - అరటిపండ్లు తినే బికారీ! త ్ళృక్క-డ పెట్టిపో, 

అరణంకంకు మంణనే మగవానికి శరణం. 

అంమనిషీ సత్తున ఆగురి ఆ(కోశము. 

అరపుల గాడు వీతుకునా! 
Gr 

అరవై ఆకు పిండినంటలు ఆవుచంటిలో (జీ) ఉన్నవి (న్నాయి ). 
అర అమ కూరగాయలు, అంచుకు మిరియ పుపొడి. 

అరనం అభ్యాన్నం, తెనుగు "లేట, కన్నడం కన్తూరి. 

అరన అత్తగారు, (పథమశాఖ మామగాన, 

అర నై డొళ్ళకు అమలుడాకు ఆనికి దాసుడు. 

ce గు. ౭ గా ఎమీ, 
అర వై పండ్ర అడ్డగోడ పట్టుకొ? నడిస్న అమా, అబ్బకు ఆశ్చర్య 

మెందట ! 
ల. 

ఆరె వండ్రకయినా ఆవుజున్ను తినాలి, 
a 

అరవ ఏండకు అగ్గిగండం అన్నట్టు. 
ల... (౧౧ 

అరన్ ఏండ్లు నిండినవాల్లి ఆలోచన అడక్కు, ఇరనై ఏండ్ల నిండనివాసికి 

పెక్మేన మాయకు, a క 

అరనై ఏం డైతే అస్ట మస్తు. 

అరనైవం డ్లైతే అస్తాబిస్తం (అనస్మన్యన్నం). 
అర-వె ఏండైనతరువాత అమా శ అన్నట్టు, 

లమ ని 

అరవెఏ ళ్ళ అన్నంభట్టు అద్దం చూచి బిద్దంబిద్దం అంశ, అదీ వాళ్ళమ్మకు 

ఆశ్చర్యం సింది. 

అరవైఏ ళృయినవి చదువుకోక మట్టి కొట్టుకుంటానా 1! 
ల (౨) లు 

అరవైఏ భృయినవి చదువుకోకుండా ముత్తుకుంచానా ? 

అర నై వళ్ళు వచ్చిన తతువాశ అన్నంభట్లు అటక ఎక్కా.డట ! 

ఆరైై నగహాలు ఇచ్చినా అ తెవంటి బానిస దోరకదు, 
a. ఎలి 
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ఆరసున్లో నమ్ముకొని పుకుషుక్లి పోగొట్టుకొన్న ట్టు. 

అరసుని అంకె లేదు, దేవుని కాటము 'లేదు. 

ఆసంకాని మాట అలివిలి మాట. 
థు ౧౧ ౧౧ 

అర్థం, (పాణం ఆచార్యాథీసం, తాళము బేవాము, నా అధీసం. 

జరం లెని చదువ గ [ల వేని చదును న్యం, 

ఇన 3 ౮ నువ అ )గ్ధం లేనివాడు వ 

అస్థి బలముకం శె అంగబల మెక్కు_న, 

ఒరబలమెనా ఉండాలి, అంగబలమెనా ఉండాల. 
థి “౭. ౬. 

మలి ర క్ వ్ల (| సరం (వేళ) అం మ్బ సివాలు 

ట్ -వేళ మాల వును. 

జగ శేరు బియ్యము తింటావునా అం పే మూవుమెతుకులు విడచి పవ 
జై 

J = నా! శ స శ 5 a ఆర శేరమిద పెద్దచే రెడు; మళ్ళీగి న్నె, మళ్ళి] న్న, 

ఎర్ధరూపాయి పెండ్లి అందులో బికుసుబాణాలు ! 

అరరూపాయి మెళ్తెలు, ఆపపగడాల సుసె. 
య (A) న! 

ఎ-రాంగి అలుక, బోనుళో ఎలుక. 
+ 

ఉరికాలిములు, సరి లేని గనొలు, 
నో “నో 

గన్ నకంచు, మురిగినవాను. 

ఆపతి దుఃఖం ఆరునెలలు, కడణుపుదుఃఖం కఎకెా”ం, 

ఒరిషానికి అంగారకుడు, పాపాలకు బి రవుడు, 
6) రి 

అరిసె ఆకు నెలలరోగం బయ లేస్తుంది. 

అరిసె గారె వెయ్యగలడు. 

ఆర్స్ అకు పనులు, ఆశీర్వ చనాలకు వీబ్లలు (బిడ్డలు) అ మేది తద 

అరుంధలీ కనపడదు, అధ్ధాన్న ము కనపడను, అర,వవంహోం. అస్వు 

మాతం కనబడుతున్నది. 
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అరుంధతీ గిరుంధతీ కనపడటం లేదుకాని, ఆమవందలఅప్పుమా[తం కన 

పడుతున్న ది. 

అరువుఅంకు ఆమవనుగులు కట్ట వేయుమన్న ట్లు. 

అవును ఎరుగని జోగికి మందులనంచి ఎందుకు? 

అష్టన భష్టన పడెరా పిడుగు. 

అజ్జున్నమనిబు, బొట్టున్న చెట్టూ ఒక శు. 

అరుగాడు వితుకునా? 
౧ ౬ 

అ లే గడ్డితినే కోవుటీ! అంశు వమోయి బెల్లం తినే సాయబూ అన్నా 

డట ! అట్లా అంటి చేమిటి కోమటీ అం కే అతని కది వాడుక, 

నా కీది వాడుక అన్నాడట! 

అలకపాన్నుమిోద అలు డలిగితకే అత కంగారుపడటు. 
౧) అ= గామి 

అలలు నిలిచే "దెప్పుడు! స్నానం కాక "దెప్పుడు! 

అలవాటులేని జెపోననము చేస్తే మూూతిమోాసాలు తెగశకాలినవి. 

అలవిమిోరి తే అమృత మైనా ఏషనుః 

అలవికాని ఆలిని కట్టుకొని మురిగి (మూబ్ల) చచ్చెరా ముండాకొ డుకు 

అలకావురం కొల్లగొట్టినా అదృష్టహీనున కేమో దక్కదు. 

అలసిసౌలసి అక్క_ళఇంటికి పోతే అక్క. కొండ బోయి. నానసక్కాలో 

బండ పెశనటి! 
లు 

అలసిసొలసి అక్క-దగ్గజుకు పోతే అక్క. ఎత్తుకపోయి భా నఒక్క-న 

చేసిందట |! 

అల్బవిద్యాంసుడు ఆశే వణకు పద్ద. 

అల్హముతిన్న "కాకినల |! 

అం ము బలమువలె చల గా ఉంది. 
గ ౧౧ ౧౧ 

అల్ఫరిలేని కాపురం చిల్లి గవ్య్వకుకూడా గాదు. 

అల్లీ అడిగినది, ఇన్నీ ఇచ్చినది, మల్లి మాయం చేసినది. . 
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అలిగి అత్తగారింటికి (వారింటికి), చెడి చెల్లెలింటికి పోరాదు. 

ఎఅగ్కిసబ్తంటి ఒలికినా అందమే. 

అలికి ముగ్గువేయకున్న అరిష్టం, 

అలిగి తంతే పోయి పరుపుమోద పడ్డట్టు, 

అలిగి నలుగుంలో కూమ్సంకు అలక తీశ్చేఅయ్య ఎవరు? 

అలిగి అల్లుడు చెడ్డాడట ! కుడునక కూతురు చెడ్డదట ! 

అస్త కాయల నందటిని పెళ్ళి మరచిపోయినట్లు, 

అలువాలకు దో నెక్కడ (ళో 'వెక్క_డ) అంశ ఉలనలకు దున్ను 

తున్నాను అన్నాడట ! 

అలునుడిని బలువుడు కొడితే (కొటికే) బలువుడిని (బవ్మా'చేవుడు 
కొట్టును, 

అల్బుడికి అధికారమిస్మే (ఐశ్వర్యమున స్తే) అర్థరా తి గొడుగు పట్టమ 

న్నాడట ( తెమ్మున్నాడట,)! 

అలుడా ! ఎస్సుడు నచ్చానం కే రాతి నండిన గారెలు చెప్పనా 

అన్నాడట ! 

అల్లుడని ఫుల్ల విజిచివేస్తే అడి ఎగురుతుంది (ను). 

అల్హుడు అంకు నంకరతాడే లేచి నుంచుంటుంది. 

అల్లుడు అలిగితే కూతుని తీసుకపోతౌడు. 

అల్లుడు చుట్టము గాదు, ఆముదపు చొ నీడ కాదు, 

అల్లుడికి నెయ్యి లేదు, అల్లునినెంట నచ్చినవానికి నూనె లేదు. 

అల్లుడికి పెగినపెట్టు కొడుక్కు. సెట్టి కోలుపోయిందట ! 

అల్లునికి బె, ఇల్లాలికి గుట్టు, 

అల్లుడికి నండిన నంట కొడుక్కు "పె కొట్టుకొన్నదట (కోలు 

పోయిందట | 

ఆలుడే అోసిియంర. బ్లుడే ఆగనియ్య 
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అల్లునికి ఆ శేళ్ళు, ఆశేండ్ల బిడ్డకు సన్నండేండ్లు. 

అల్లునికి అత్తాశ్య ఛాపనికి పప్పాశ, 

అల్లుని గుడ్డి తెల్లారినాక "తెలుస్తుంది. 

అల్లునితో భోజనము, కొడుకుతో చదువు. 
అల్బునిపాయసనేము అతిధికి ఉపయోగపడినట్లు, 

అల్లుని మంచితనము "లేదు, 

అల్లుసి వెంట గిల్లుడు, 

అల్లులలో మల్లు పెద్ద, 

అనతలపీధిలో అల్లరి ఏమిటి అం టే, అరనల ఏకాంతం అన్ను. 

ఆనలవ్లణవంతుడికి (అనలక్షణపుటల్లుడికి) అక్షతి లిస్తే (లివ్వగా) 
అనతల కెళ్ళి నోట్లో (నోట) వేసుకొన్నాడట ! 

ఆవనలసింది అయింది ఆదెమ్మ! అం కు కోక సద్దుకోవే గుబ్బాలమ్మా 

అన్నదట ! 

అననరగాడికి ఆకులో పెడితే నాకు బోకి (నేల) భో పట్టృమన్నట్లు. 

అన్వ అరకాసు, తలగౌరుగు మూడుకొసులు. 

అన్వకు మనుమడు ఆవులింత నేర్చినట్లు. 

అన్య చుట్టము, గూద పగ, 

ఆన్యను బట్టి నసంతా లాడినట్టు. 

అవ్వ నూరిన (తీసిన గంధం తాకబుడ్డకు సరి, 

అవ్యపేశే ముసలమ్మ. 

అన్య నడికిన నూలు తాతమొబ'కొటికి సరీ, 

అవ్వా కావాలి, బువ్యా కావాలి, 

ఆవ్యా గుజ్జిము ఒకటి అయినట్టు, 

అవిచేకితో స్నే హంకన్నా వివేకితో విరోధం మేళ. 

అ నా ఆకతాయి తోరణాలు, 



అగ శద్దపితాళ కు వ తాంతర్చణం. 
ధ్ త 

అశ్వత్థ పదశక్షి ణం చెసి కడుపు పట్టిమూచుకొన్నట్లు, 

అశ్వత్ధ పదశక్షిణం చేసి బొడ్డులో వేలు పెట్టుకొన్నట్లు. 

అశ్వ నేధయాగమైనా చేయనచ్చు (గాని) ఆడపిల్లపెళ్ళి చేయలేము, 

అశ్విని కురిసే అంతా నషం, 
ఆలి లు 

అశ్విని కురిస్తే అడుగు తడనదు. 

అశ్విని కురిస్తే ఒక అడవిలోకి వాలదు. 

అశ్విన్ కం సే ఆకుకా రెలు వికుపు. 
లీ ఎ 

అకశుస్షయుమోద రాయి వేస్తే ముఖమం తొ చిందుతుంది. 

అశోకునిరాజ్యంలో పశుచెతే నేమి? 

అషెనా గోదానం, ఇపెనా గోదానం, 
a 0 

అష్టభాగ్యాలు అక్క కుడి స్తే అంబటితో రకాలు బావకు. 

అష్టభాగ్యమున్నా అ త్తగారిల్లే పురిటికూర తిన్నా పుట్టినిళ్లే. 

అస్తమినవ ములు కష్టపుదినములు (రోజులు), 

అసలిది శేకపోతే అహంకార మెక్కున, 

అనలుకంచు నడీ ముద్దు, ఉ ది 
అనలుకు గతి లేదు కొనకు, 

అసలుకు మోసము, నడ్డీకి కాసులు, 

అనలుబేనుడు మూలను బడితే హనుమంతరాయూణికి తౌప్పకికునా 
ళ్ళట | 

అసలు పిస లామె, గొంగడి లాభ మాయె, 

అసలు లేవు (శ్రీరామా 1! అం ప మొలతౌడులవేని నోచి అన్నట్లు, 

అసలు మూడుపాళ్ళు, నడ్డి ఆమపాళ్ళు, 

అసలు సోమి దేనమ్ము, అందులో వేవిళ్ళు, 

అసలుబేనదానికన్న పెనరపుడక నయం, 
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అసలే కోతి, అందులో కల్లు "తాగింది, పైన తేలు కుట్టింది. 

అసలే అయోమయం, అందుకుతోడు అంథకారం, 

అసిమిలో దొకటి, అమ్మే ధొకటి. 

అస్తి లేదు, గ స్తీ "లేదు, చచ్చినట్టు తొంనోసి ! 

అసూయ అనే అంధకారంలో అంతా నలుపే! 

అసూయ ముందు, ఆడది ననుక, 

అవాంకారానికి ఉదాసీననేు మందు. 



జ్ 

“ఎ అం ఓ అలసిపోతుంది, “ఈ అంచ ఊపి పోతుంది. 

“౨౮ అం మే అబరాొధము, డాలి అం ఓ అపరాధము, “నారాయణా 

అం పే బూరునూట ! 

“అలి అంతకు ఆకుమాం సాలు 

కంట తిని ఆఇఖంటవాసాటు లెక్క.” పస శు, 

ఇంటికి దడి లేదు, ఈలంటికి గడి (గడియ య్ "చేదు, 

ఆదింటికి తలుపు "తేజు, ఈఇంటికి ద్యార బంధము లేదు. 

ఇంట్లో తారాచే గాలపివంచువ్రు మోాభార్యా! మోాఅన్న భై ( 

ఆడారికి ఈజారుు ఎంకె దూూమోా ఈఊం కాజు అంచేదూ)ంము, 

ఉడాోరిదొర ఈడా9కి వలాపె, 

“5ఎన్దు మంచి దయినే ఆడాళ్ళోనే అమ్ముకుభోతుంది. 

ఆకశంపా ఈకంపా ఒకతొడుగు. . 
కలిఅయిన కోమటి పా౭ిలెక్క_లు చూచినట్లు. 

కలిఅయినవాడు ధం చెడకొొడ తౌడు (చెడగొట్టును). 

ఆకలి ఆకాశమంత, (గాంచు) నో సూది'బెక్టమంతే |! 

అకలి ఎక్కు_న, పీక సన్నము. 

ఎఇ షి ల్రి ఎత్తుతు ( చు) న్నది అ BESS గల్ మిం కొల టా 

అన్నదట ! 

ఉలి కాకుండా సీకు బెవధ మినాను, నీఇంట్లో చద్ది సాక్. ముంపు 

పెట్టు అన్నట్లు 

ఆకలికాని భోజనము, ఆలిమోాదె (ద) ఎంజరికి ము. 

ఆకలిగొన్న కరణము పాతకవిలె తీసినా (శా) డట! 

ఆకలిగొన్న వాడు (గొస్నమ్మ) ఎంగిలికి వవగించడు (రోం యామి, 

ఆకలిగొన్న వానిక్ అనుష్తుష్బ్లో కాలతో కడుపు నిండునా ? 
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ఆకలి రుచి ఎబుగదు, నిద సుఖ మెజుగదు, 

ఆకలీ రుచి ఎబుగదు, నలపు సి గెతుగదు, 

అకలి లేదంకు ఆముదము సుచ్చుకోవలసించే ! 

ఆకాయ ఆనకాయ డఊొకాయ ఊరగాయ (అన్నదట). 

ఆకారం ఉంట (శ్రీకారం ఉండదు. 

ఆకారం పుష్ట, నె వేద్యం నష్ట, 

ఆకాశమంత ఆకలి, సూదిబె్టెమంక నోరు! 

ఆకాశముకం శు ఎత్తు 'లేదు, భూమికంచు 'నెడల్పులేదు. 

ఆకాశము గద్ద తన్ను కపోయినది అన్నట్టు. 

ఆకాశము చూసేందుకు (చూచుటకు నూకునుగ్గిళ్ళా ! 

ఆకాశములో గొళ్లై తొక్కుడు సడిలే అతినమిపంలో నరం, 

అకాశానప స్టే (గహణం అంతా దూచేచే ! 

ఆకాశానికి నక్ష తాలు ఎనడు (రు తగిలించాడు ? (వాను) ? 

ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసినట్లు ! 

ఆకాశానికి చేలకూ ముడి "వేసినట్లు, 

ఆకాశానికి మెట్టు కానట్లు. 

ఆకాశానికి 'పండుకకు ముడి వేసిసట్లు, 

ఆకాస్త్థా ఉం బే అలినే కట్టుకోనా ? 

ఆకు ఇస్తే అన్నము (0) పెట్టసంత పుణ్యము (0). 

అకుచుట్టసి ఆడదాన్ని నమ్మరాదు, 

ఆకు నీదే, పొగాకు నీచే, ప చలా ! ఇంగలం కొట్టుకో ! 

ఆకు పోయి నూత బడితే, 'వతుకబోయి ఏడ్గుగుకు పడ్డారట ! 
ఆకుల ఎఅువ్రకు ఆకాశమంత రాగి, 

ఆకులు ఎత్తరా అంకే భోజనం చేసినవా శెందరు అన్నట్లు. 
అకులు నాశేవారింటికి మూతులు నా కేవాళ్ళు వచ్చినట్టు, 
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ఆకునత్తున ఉంకే అడుగు పండుతుంది. 

ఆకొొన్న సింహోనికి ఏనుగు దొరికినట్టు. 

ఆగడపలు వేసినవి అత్తా అం టే అట్లకి(కు) బియ్యం నానబొయ్యి కొడ 

లా! అన్నదట | 

ఆగడసలు వేసినవి అత్తగారు ఆం కు కొలబుణ్ణ నాచేతిలోనే ఉన్నది 

కోడలా ! అన్నదట ! 

ఆగడపలు వేసినవి అత్తా అంచు, చేరెడు వెనక్కు. కోడలా అన్నదట ! 

ఆగడపలు వేసే క్ అనస్యం కురుస్తుంది. 

ఆగడప వేసింది అ ye  కోడలమ్మా | 

ఆగభోగాలు ఆక్క_ కుడి డి స్త, అంబటిపరకలు బాన కుడిచినాడు, 

ఆగభోగాలు అంక మ్మవి, పాలిశేకలు పోతురాజువి, 

ఆగభోగాలు అంక కమ్మసివాలు, 

ఆగానికి భోగమే సాక్షి, 

ఆగుటకా పోయె అనంతప్పా ! 

ఆగాడ్డు మంచి దయితే ఆఊళో లగే అమ్బ్ముడుపోతుంది (పోయేది). 

ఆగహోన ఆన సెట్టుకొన్నట్టు, 

ఆచారప్ప అచ్చమ్మలు, చేద స స్తు ఇరు 

ఆచారము (0) అదరిపడ్డది, భూపారర్తి (తుళ్ళిపడ్డది, కొ” త్తకుండి సరా 

నెత్తాళ్లు త es 

ఆచారము (0) ఆచారము (0) అన్నంభట్లు (బొట్లు) అం క్ పెద్ద 

చెబువు కుక్క ము్యుకొస్నది అన్నట్లు, 

ఆచారము (0) ఆరు బారల్సు గోచి మూడు భౌరలు, 

ఆచారము చెప్పిన పెద్దమనిషీ ఆకు-టిశే ! 

ఆచారము (0) ముందర, అనాచారము నుక! 

ఆచారానికి అంతం లేదు, అనాచారానికి ఆది లేదు. 

ఆచార్యునికి (దోహం చేసినా, ఆత్మకు (దోహం చేయరాదు. 
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క తలచి నిప్పులో చెయ్యి పెట్టితే కాలదా * 

ఆటలోపలి అరటిపండు, గోడపై రు డా క్ష పిన్ 

ఆటా తీశె వాటా తీక, కోటలో రామరాజ్యం ! 

ఆడంగుంలో పెవచానగారు ! 

ఆడ ఇంత ఈడ ఇంత ఉంకు, నాకు మించినవాళ్లు చేరు. 

ఆడకాడక సమరాడితే చాకలోడు కోక నడిగెనంట ! 

ఆడ గానక పా 3గ శైలు, 

_కడ (డు) కోడి అంస్ప్తే అడుగంటడనే ఇల్లు, 

ఆడ (డు) చెత్త, మగ బంగారం. 

ఆడ (డు) దానికి అలు సీయరాదు. 

ఆడ (దు) దానికి మగవాడున్నూ, అప్పులవాడికి పాహుకా నన్నూ 

ఆడ (డు) దానిచేతి అర్థము, మగవాడిచేకి బిడ్డ (బతుకదు. 

ఆడ (డు దాని నోటిలో నువ్వుగింజ నానదు, 

ఆడ (డు) దాని (బతుకు అరటాకునంటిది. 

ఆడ (డు) డాని బుది అపరబుది, 

ఆడ (డు) జు క మూలం, 

ఆడ (డు) దానిమాటి నీశ్ళయూట, 

ఆడ (డు) దాగ్నా మనూచినా, Mg మూచినా మ పస్ట 

అమ్మ తెగులు. 

డ (డు) దాన్ని నోరు పెట్టుకొని (బతుకుమన్నారు (డు). 

ఆడ (డు) ది మాచిన వేపలగుంటకు, మగవాడు చూచిన కందుల 

కళ్ళానికి పోరాదు, 

ఆడ (డు) ది తిరిగి చెడును, మగవాడు తిరగక చెడును, 

ఆడ (డు) నీకి తప్పినతరువాత అం 'శేమిటి? ఇం 'తేమిటి? 
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ఆడ (డు) దానికి స్రుంటిపురిటికీ, (పెట్టి) గండం, మగవాడికి రోజు 
రోజుకీ గండం, 

ఆడ (డు) ది బొంకిన గోడ కట్టినట్లు, మొగవాడు ( మగవాడు )బొంకిన 

దడి కటినటు, 
లు ౧౧ 

ఆడ (డు) వ్ మెచ్చించే అందం, 

ఆడ (డు) ది లేనిది అడవి, మగవాడు లేనిది మఠము, 

ఆడ (డు) దై పుస్దేకంకె ( ఆడజన్నృ ఎశ్తెేకంచ) అడవిలో మానై 
ప్రళొది నులు, 

"ఆడ (డు) చే అమృ 3౦, ఆడ (డు) చే హాలాహలం, 

ఆడ (డు ) పడుచు ఉసూసు మంకు ఆకుతరాలు పోదు ( అరిప్లం ). 

ఆడ (డు) పడుదుకొరశతా, అడ్లనోడకొరతా తీరదు, 

ఆడ, పాడ సంమయన మడ్డలా? 

ఆడ (యు ) పిప్ల పీ ఆశ మూలవానం గుంజుకుపో యేవజకు తెల్ల వారదు. 

ఆడ( డు) పిల్లలు కన్నవామ ఐవదమబిమమలు తెగకోసు కేవ లెను, 

) స్లో పిసి ఆడ ("స "వెళ్ళి అడుగు దొరకని బావి అంతం మాసేవే ! 

ఆడ (డు) న ఫ్ర న ఆదరువు పుడుతుంది. 

ఆడ (గు) "పెత్తనం, శఇంబళిదొరతినం. 

ఆడ (గడు ) "పెత్తనం, పంబలదకువు. 

ఆడ (డు) "పెత్తనం, బోడినొరతెనం, 

(1 
( 
( 
( 

ఆడ (దై "పిత్త నం మంగలివొర వనం, 

( 
( 
( 
( 

ఆడ సు) "పెతృనం, మంగలి గాజూ, 

ఆడ డు) "పెత్తనం, మాలశాగోతం, 

ఆడ (గు) బిడ్డ అర్ధ మొగుడు. 

ఆడ (డు) బిడ్డ్లమ్మా! అంతపిశాచమ్మా! వండే ఇంటిలోనికి తీసికెళ్ళి 

ws మండే కొబికం-ను పెట్టు, 
M4 ష్ట్ర 
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ఉడబో కే చూడబుద్ది, చూడబోతే ఆడబుద్ధి. 

ఆడ్ బోయిన తీర్థ మెదు నరైసట్టు (ఎదురుగా వచ్చింది ). 

ఆడ రాక ( చేరక ) అంగణం ( ముంగిలి ) వంకర అన్నట్టు, 

ఆడలేక (నేరక ) ( ఆడలేసమ శై ) మథధైైల ఓ ఢన్నట్టు. 

డలేక (చేరక ) మద్గెలవానిసై గోడు పోసుకొన్నట్లు, 

ఆడ (డు) వారికి ఆవకౌయ, మగవారికి బోడి కుంకలు. 

ఆడు (డు) శోకం మగరాగం ఒక కే. 

ఆడా పాడా మధ్ధెల గొట్టా, మంగలిబజారులో అడుక్కు... తినా. 

ఆడి తప్పరాదు, పలికి బొంకరాదు. 

ఉడినది ఆట, పాడినది పాట. 

ఆడినోడు (అడినవాడు) అబద్ధ మాడికే, కూడినోడు (కూడినవాడు!) 
కుడువవలనసిన చే. 

ఆడినెలలో ఆకులు రాలినట్టు. 

ఎండే కాలు పాడే నోరు ఊరకుండవు. 

డేది అడ్డనామాలు తీసుకుం కే, పాడేది పంగనామాలు తీసుకొన్న దట. 

4ణిముత్యేము మసిబొగ్గు అయినట్లు. 

౫కం డికి కొొడుకు కాడా ? 

౫క్ళకు (ద్రోహం చేస్టే అప్పుడే అడుగుతుంది. 

33 సంతోషానికి రోకటిబండ తంబురా. 

ఆకస్తుతి పరనింద, అర్థాపేశ్రూ లేని మహానుభావుడక్ నాకు జబ్బు, 

శుద్ధశుంఠకు వాడికీ డబ్బా! 

ఈ తగానికి "ది వ. మ్య, 

క తగానికి హం! “పెడితే మీ బోకిలో "బట్ట మన్నట్టు, 

5 తానులో బే ఈముక్క_ (పేలిక), 

ఆత్మా! ఈావే నూతను' పడుడాము, అంకు ఆదివార. వమందగహమూ 

సడదాము అన్నదట! ' 
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ఆ తాని! ఆడపిల పుీంవట { 
౮) (2) 

ఆ తానికి భోగోణి నోకూడా చేయి పట్టదు. 

ఆతుషికీ, ఈనష్కీ సరి, 
లు లు 

ఆదర్శాలు శిఖర మెక్కి- కుాక్ప్చుం క్కే అవసరాలు అగాధంలోనికి 

ఈడు సాయి, 
అవీ 

అదాయంకొద్దీ ఖర్చు. 

ఆదాయం 'లేనిచే (లేకనే) స్తై వరద బోడు, 

ఆదివారం (నాడు) అందలం, సోమవారం (నాడు) జోల, 

ఆదివారం అంనల మెక నూవేదు, సోమవారం జోలె ఎ తనూ (కట్టనూ) 
కం అలీ లు ] 

"లేదు, 

ఆనందమపహోరాజును ఎతీగినవాడి!ి అ్యగహోరం ఉండబోదు. 

ఆనవాలు లేనిది అద్దం మూూముకుం కు బహుముఖ మయింది. 

ఆనామికి ఆడివాలుడానికి, ఆడ మున్న సాగదు, 

ఆపడుగులో చే ఈపీక, 

ఆసద(మొక్కు_లు, సంపదమణపులు, 

ఆపదకు పాపం లేదు, 

ఆపదలో అడుబడేవాడో చట్టము. 
G ట్ 

అపడలో ఆదుకోవాలి, ఆ స్తిళో భాగం పంచుకోవాలి. 

ఆసస్పు ఈవేళ ఉడుగదు. 

ఆప స్తంబులా ఆశ్వలాయనులా అం శే ఆపన్తంబులనాా "కాము ఆశె గ్గ 

లాయనులమూ కాము, అప్పారావుగారి. సార్కొా-రాలమి 

అన్నారట | 

ఆపాటిమగడవా చెవులు (భో) తడవేవు 1 

ఆపాటి మొగానికి అర్థ సేకు పసవు, రోజూ ఒకసారి దిగదుడుపు. 

ఆపు లేని సెండ్లానికి సీప లేని మొగుడు. 
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ఆబోతుతో దుక్కి కుద్దు పోలునా ? 

ఆమంట ఈమంట (బాహ ape కడుపుమంట. 

ఆమందలో దాగచదా ఆగొఖై ? 

ఆమడ సడచినా ఆరికకూడు తప్పలే (దు). 

ఆమడలు దూరమె'తే అంతకరణలు దూరమా ? 

ఆమాటకూ, ఈమాటకూ పెద్దకోడలు, ఆచేతిపెట్టుకూ, ఈ చేతి'పె్ట్టుకూ 

అడ్డగోడ, 

ఆమాటా (నారాయణ) అనివీంతామా మామగారూ ? 

ఆముఖాని కేనా (శేల) అర్థ సేరుపసపు | 

ఆముదపుచే పేకాని బిడ్డ (బతకదు. 

ఆముదపువిత్తులు ఆణిముత్యా లగునా * 

ఆముదము కొలిచే తవ్వ ఎప్పుడూ జిడే, 

ఆముదముతోో ముడ్డి కడుగుకొన్నట్టు,. 
ఆముదములో (అద్దిన) ముంచిన ఏకువ లె. 

ఆముదాల బేరం "కా మెర్ల రోగం సము రదు 

ఆ మెఅట్టుకు తూ ట్టున్నవి, ఈ మెఅట్టుకు తూట్లు లేవా? 

ఆమెవేకు కుంతలము, చూడబోతే బట్టతల. 

ఆయమ పెట్టినది అరచేతిగుం తెడు, గోకి నోటలో చేసుకోరా గోవిం 

దుగా! 

ఆయాసం ఒకరిది, అనుభవం ఒకరిది. 

అయనమ్మా! పెండ్లి, అవత, కన్ను. 

ఆయం తప్పితే గాయమంత సుఖం 'లేదు. 

ఆయన ఉం'కే మంగలినై నా పిలుచుకొచ్చేవాడుకదా ! 

ఆయన ఉంకు వి సరిఅయినా కుట్లును. ఒన్ టు 

ఆయన ముందర పోనలెను అన్నట్లు, 
మట్. 
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ఆయన లేనికూర అరటికాయకూర, 

ఆయము తెలిసి న్యయము (చేయుము), 

ఆయుష్యం WE యాతన వడుపాళ్ళు, 

ఆయువు గట్టిదయి లే ఆ అన్నీ వోతవి, 

ఆర్య మైసది “లంక చేచినా, గొబెమాలినది కోళ్ళు కూయగా 

లేచినా ఒకళే, | 

ఆయు వుంకేు గాయమంత సుఖం లేదు, 

ఆరగించగా లేనిది అడిగిన వచ్చునా ? 

ఆరంజ్యోతీ "లేదు, ఆలూ లేమ, అరనైరూపాయల అప్పు కనబడుతోంది, 

ఆరంభభూరులు, ఆ చరణళూన్వులు. 

ఆరణ్యకోపనిషత్తులమోద హైకోస్టజన్టి ఉపన్యసించినట్లు. 
ఆరవశకాన్ను ఆడపిస్థ అత్తవారింటికి లక్షి 

౩రాటపు కదుుు ఏరాటాన నా బరబశే (ఒకు). 

ఆరాటపు పెండ్లికొడుకు సేరంటాలిని ఎత్తుకువోయాడట ! 

ఆరాటపు పెండ్లికొడుకు వేరంటాళ్ళ నంట సడ్డాడట ! 

ఆర్భాటా?కి (సకు) ఆము కుంపట్లు, ఒకదుంపదాలి, 

ఆర్భాటపు అత్తగారికి ఆకుగుకు మొగుళ్ళు. 

ఆరికకు చిత్త గండం, ఆడ (శు) దానికి పిల్ల గండం. 

ఆరిక కోసినచేతితోనే కంది కోసిసట్టు (కోయుట మంచిది). 

ఆరిక కోస్తే ఇల్లంతా గింజలు, దంచితే దొడ్డఅం తా వై, 

ఆరిక చల్లీన రెడ్డికి ఆలుమగలకు 2 ఒక ళు చీర 

ఆరితీరె అల్లము శొంఠి ఆమె, 

ఆరిపోయే దీపానికి కాంతి ఎక్క-న (కళాకాంతు లెక్కు_వ). 

ఆగికా ర్త లకు పోతు ఆమ్మదకార్శ. 

ఆకుఆవుమ్మి మూడావులమ కంటికి నేతికి నళ్ళిందట 
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ఆకుఈకల నక్కకు మూడుఈతల నక్క- ముక్క. 'నేర్పిందట ! 

1 అం” _ భ్ కం! ఆపవళ్ళ అబ్బాయి అమ్మా! అంశ వాడిఅమ్ముకు ఆశ్చర్యం చేసిం 

అసు కొ జెనలు, నూరునీళ్ళు (అంటిక్సి, 
అబల 

టి 

ఆమగురుబిడ్డల తెల్సి కి ముగ్గురుబిడ్డలతల్లి ముక్క నేర్పిందట ! 

ఆమ నెలకు చచ్చేవాడికి అల్పబుది పుడుతుంది. 
థి 

ఆకునెంలశే అల్లునినోటికి వస్తుంది (మునగ). 
భత) అలి | 

ఆసు నెలలు వాయించిన మద్దెల ఓటిదా, గట్టదా అన్నట్టు. 

ఆరునెలలు సుష్టంట ఉం కే ఆడపొజకంళు అన్యాయం. 

ఆఈునెలలు సహవాసం చేస్తే వామ ఏ రవుతారు. 

ఆమనెలలు సాము చేసి మూలనున్న ముసలమ్మను పొడిచినట్టు. 

ఆసుగురు బంట్లు, మకాడు ఫౌజులు, 

ఆమ రాజ్యాలు జయిం చవచ్చునుగాని అల్లు (డి) ని జయించ కేసు. 

ఆమరోోజులు అరవచాకిరీ చేస్తే ఆదివారంనాడు ఆటవిడుఫు. 
m= € _ అవ శ్రీ ౬ = స గ ఆక్మదకార్తై విత్తనానికి అన్నము “పెట్టిన ఇంటికి సేగి లేదు. 

ఆమ ద కురిసే ఆముకాశేోలు కు9 యును, 
అటి | అనాటి 

ఆమ్మ ద కురిస్తే అందరికీ నయ మే. 

౨ర్ముద కురిస్తే డారిద్యూము చేదు, 

ఆయ దత" అవను సరి, 

గద చిందిసే అరె రోజులు విపు. 
బీ ఛి... 

అమ దమొదటిపాడాన ఫ్రీ డితే ఆరంభములు చెడును, 

ఆర్ముదలో అక్ల్జెడు చల్లిన పునాసకు ఫుస్రుడు పంట అవుతుంది, 

ఆర్ముదలో వేసిన ఆరిక, ఆకులో పెట్టిన అన్నము ఒక ఓ (ఈసి). 

ఆరు దవాన అదనువాన, 

ఆక దవానకు అమములు పండును, 

ఆరునెలలకు ఛస్తా డనగా అసలుగుణం మారుతుంది, 



తేలుగు సామెతలు శ్వ 

ఆరెక త్తిలేని అరూళ్ళ మాడిగతనం, 

౫ రివుల్లకు పూరిపుల్ల తోడు, 
ఆ రెలమానుకింద బూరెల (గారెల) మాను విరగబడ్డట్లు. 

ఆ కేండ్లపిల్ల వాడు అద్దలో గిద్ద వేస్తే అదీ అపురూపమే! 

౫ ర్చేవా తీక్చేవా అక్కర వస్తే ములిగేవా ? 

తేన శ్చీవా తీశ్చేవా, అడుగు పడితే (లేవ) రీపేవా t 

ఆరోగ్య నే మహాభాగ్యము, 

నోడు శాలగోడు ! 

ఆబపాటికవి కం, అందులో సె త్యం, 

ఆబయానికి దగ్గణ్క దైవానికి దూరము. 

ఆన నో అంటుబొడ్డుదా న్నే కొనాలి (క“నవ లె). 

“లా ? పిల్లా? అనకమైనా లంజా * లంజ కోతమ్ముడా 1 వాఫే బావ 

మరిదా ? 

శలి ఏడ్చిన ఇల్లు ఎద్దు ఏడ్చన సేద్యం ముదుకు రావు. 

ఆలీకి అదుపు, ఇంటికి పదుఫు (అవసరం), 

ఆలీకి అన్నం "పట్టడము (పెస్టుట) ఊరికి ఉపశారమా + 

అలికి గంజి పోయనివాడు ఆచారము చెప్పె ; శల్లికి గంజాపోయిగు వాడ. 

తేగన్రు చెప్పె, 

ఆట చచ్చినవాడు, గోడ దూకినవొడు. 

ఆలీతో పోట్లాడి ఆక్మహాగ్య చేసుకొన్న ట్టు. 

ఆలిని వీడిచిన హరిదాసు, సంసొరము విడిచిన సన్యాసి. 

ఆలిని ఒల్పనివానికి ఈలకూరలో ఉప్పు చాలదు (ఎక్కువ), 

ఆలిని అదువులో పెట్ట లేనివాడు అందరినీ అమఫులో పెట్టునా ! 

ఆలిపంచాయితీ రామాయణం, పొలిపంచాయితీ భారతం, 

ఆలిమాట విన్న వాడు, అడివిలో పడ్డవాడు (ఒక 3), 
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ఆలిళలేసివానికి వానుమంతరాయనిగుడి, బిడె మిడిచిన (బిడెమువిడిచిన) 

దానికి విరప్పగుడి (శరణం). . 

ఆలివంకొవాకు ఆ బంధువులు, తల్గీవంకవామ తగినవారు, తేండివంక 

వారు దాయాదులు, 

ఆలు ఆక్భాకూరిలో, మొగుడు బోయపల్లెలో, కుండా చట్టీ కుణుతూ 

రులో, తల బాలు తాడిపషతిలో, 

ఆలు అలెకాన్లును పోతే, మొగుడు జమోండార్గను పోయెను. 

ఆలు ఒల్లక అర్ననే పళ్ళు, మొగుడు ఒలక ముప్పై వళ్ళు, ఖ్ 

(పాయం పదేళ్ళు, ' 

ఆలు కాదు అది (నొసటి) (వాలు. 

ఆలుకుదుకు, చేనుకుదుకు, (ఆనందం), 

ఆలు గయాళీ, ఒక్కకు బోటి లేదు, 

ఆలు చచ్చిఐవాడికి ఆలు బంగారం, 

ఆలు చచ్చిసవానికి మనువు (ము) పోరాదు, వండుకొని తిన్న వాన్! 

నండి పెట్టరాదు. 

ఆలుబిడ్లలు లేసివానికి ఆంజనేయుల గుడి. 

ఆలు మంచిది కాకున్న ఆగ్గురిబిడ్డల తిల్లినెనా విడవాలి, 

ఆలుమగబ కలహాం అన్నం తిచేదాకా, 

ఆలుమగల కలహాం ఆరికేకాూడువంట (వండినం త సేఫ్రు న. 

ఆలుమగలసందు పోట్లాట అద్దము (0) మోద పెనరగింజ చేసినంత సేఫు. 

ఆలుమగ లొక్కట య్యేవజశే అందతితో అవసరము, 

ఆలు లేత, నారు ముదర. 

ఆలు లేదు, చూలు లేదు, కొడుకుచేరు సోమలింగం, 

ఆలు లేనిబడాయి నీళ్లు తో డమన్న ట్లు, 

ఆలు బేనివానికి ఆక కారు, 
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ఆలు లేనివాని సాద, 

ఆలు సొతు, అత తొతు, 
ఆటీ నానీ ఆలీ 

ఆమి కొతవెతే తిరగళు కొ తవా? 
గ్) కీ గ. ౧౧ —— 

ఆవగింజంత బూడిద పూస్తే గుమ్మడికాయంత వెళి పుట్టును. 

అవగింజ అ'క్టే దాచి, గుమ డికాయ కుస్పమిోద వేసినట్టు. 

ఆవగింజి అక్టో దాచి, గుమ్మడికాయ గుల్ల కాసుగా ఎంచినట్లు. 

ఆవగింజకు నందు ఉం కు అరవై గారెలు అప్పుడే తిననా ? 

ఆవతలిన్న మకు ఏవ పారిందట ! 

ఆవదిన్న పసరములాగు, 

ఆవలిగట్టు ఆవుకు ఈవలిగట్టు పచ్చన. 
ఆవాలు ముద చేసినటు, 

(a) ౧౧ 

ఆవాలు తిన్నమ్మకు యావ, ఉలవలు తిన్నమ్ముకు ఉలుకు. 

4వాహనా లేమ, విసర్టనా లేదు, 

ఆవిలాటలో పడినవాడు, అగడ్తలో పడినవాడు ఒక టే. 

ఆన్ర అక్జుగ, బందె ముస్పావలా, 

ఆవు ఉండగా గాడిదపాలు పితికినట్టు, 

ఆవు ఎక్కడ తిరిగి తేనేమి ఇంటికి వచ్చి రడి వేస్తే చాలు, 

ఆవు చేలో నేసే దూడ గట్టున మేస్తుందా (మేయునా) 2 
టి రు బ్ 

వు (లు) తొలిచూలు, శె ( బథై) లు మలిచూలు. 

ఆన్రదూడను బణెకు, బతెదూడను ఆవుకు మరగవేసినట్టు, 
యు ఉల ౧౧ 

ఆన్ర నలు పెతే పాలు నలుపా 

ఆవును న కన్నె తాడు ఇవ్వడా 1 

ఆస్రను కొంటే గింకు పొలు మావాళ్ళకా 1 మావాళ్ళకా ! 

ఆవును కొని తలుగుకు లోగినట్టు, 

ఆవును చంపి చెప్పులు దానం చేసినట్లు ( ఇచ్చినట్లు ): 
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ఆన్రపాడి ఎన్నాళ్ళు! ఐశ్వర్య ag బజ్జైపొడి ఎన్నాళ్ళు! 

భాగ్య మెన్నాళ్ళు 2 

ఆవుపాదుగులో నే అరనెఆను పిండివంట లున్నాయి ( ఉన్నసి ). 

ఆవు మరగిన దూడ మరగదు, దూడ మరగిన ఆను మరగదు. 

ఆన్రుగరంగు పాలనుబ్టు తెలియునా ? ( తెలుస్తుందా) ? 

౧ గె ల్ అగ 

ఆవు రాలే దంగు ఎకును కి వికుక మన్న టు, 
a) (A) ann 

ఆవుల (క) నాధుత్వము, (బాహు శీకరికేము లేదు. 
GC 

ఆవులించిన నోటికి అస్పళించినట్టు. 
ఆ) 

ఆవులింతకు అన్న గలడుగాని be గమ్ముడు లేడు. 

ఆను చస్తే “మేసలు లెక్కపె నెను 

ఆన్రలు ఆనా వమ్మల వే 5 (పోట్లాడి వ్ర లేల కాళ్ళు మిుగును 

( గుతెవి). 

ఆవులు చస్తూ దూడలకు నేక స్యూనోయినవా ? 

ఆవులు భ్. పూకి ee 

ఆవులు మళ్ళించినవాడే అస్థనుడు, 

ఆవు లేగింట అన్న మే తినరాదు. 

ఆవూ, దూడా ఉండగా గుంజ అ? చిసట్టు, 

ఆవూ, దూడా ఉండగా మథ్య గుంజ ఆర్సిందట ! 

ఆవూరివారి అంబలి "తాగి ధూవూరివారి దూడలు కాచినట్టు. 

ఆ వేళటికి అడ్డదిడ్డంగా తిరిగితే సంకురా, తికి" శంక నాకిపోతాము, 

ఆవేలుకు ఆవేలు ఎడం, - 

ఆశ అధికము, (కీయ శూన్యము, 

ఆక అరనె నాళ్ళు, మోహము ముప్రైనాళ్ళు.” 
ల్లి a_ 

ఆశ ఆలిమోన, ఆధారము చాపమోద 

ఆశ ఎక్కువ, వీక్ సన్నము, 
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ఆశకు అంతు లేదు, గోచికి దరిదము లేదు. 

ఆశకు అంతు లేదు, స్మి దకు సుఖం "లేదు, 

ఆశకు అంతు లేదు, నిరాశకు చింత లేదు. 

ఆశకు, దరి దానికి లం. 

ఆశకు పెడితే కీసర దిగినట్టు. (౪) 

ఆశకు పోనే గోచి ఊడిందట |! 

ఆశకు హాటే గోచి (సి) భో రాయి పడినట్టు, 

ఆశకు మించినదూరం, వడ్డీకి మించిన వేగం లేవు, 

ఆశకు మునిమి లేను, అగ్గికి సౌఖ్యము లు 

ఆశ కోసెసవాడు అందతికం కు భాగ్య నంతుడ | 

63 (౫: 7) కోవ మును verre (పెద్దమ్మ) పుణ్య 

ఆగ య, 

ఆసను 1 క్. ak |. అలలతో కొరణాతలామలక ను. 

ఆస డ్రి ఆగ ఉపోప్యూలుం బే (లంక ణాలు చేస్తే ఆరోజున ఆరికయితుకు 

పైనా (ఆ౨కకూచేనా) 7 

౮ కడి ఆఎంంఖణాలు చేస్తే ఆనోజు (వేళ నొన్న మెతుశేనా ? 

న్ 

నడి పాసినన్నం తిం కే పాడుషడి జదిలంఖణాలు చేసినట్లు, 

ఆశసుడి బులి తిన్నా రోగము అల్లాగే ఉన్నది, 

ఆశపా ౫నపు (ఆశపోతు) చాసడు (బావా డు) గోచిపాతలో తూమెడు 

(యు ఎందుంి మూట గట్టుకున్నా డట | 

ఆ. ంఖగాెలు చేస్తే ఆవోజూ తమివంబలేనా ? (8 

ముం po (| 

ఆన స. ది, అవమానం బాధిస్తున్న ది, 

ఆశ లేనిసా '*కి ఆకలి చేదు. 

ఆశ శః గ 'క ఆరళ్ళు లేవు, 

ఆన వే”వా౫కి చేశ మెందుకు ? 
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ఆశ సి గ్లైబుగదు, న్మిద సుఖ మెటుగదు. 

ఆశీర్వ చనాలకు పిల్లలు వుట్టవ. 

అశేష ఉఊోడ్పు ఆరుగురి డోడ్చు. 

ఆశేవకాశె అసిరితే అసిరినటు, మసలితే మసలినట్టు. 
గ) అట్ ౧ ౯) 

ఆశేవ కుంస్తే ఆకోగ్యం కలుగును, 

అేప. కురిస్తే మునలిఎద్దు జంశే వేయును, 
ఆసేమ మునగలికార్తె, ఆగిఆగి తుంపర కురియును, 

ఆశేవలో అడుగు కొకచినుకైనా (క పడినా ) అడిగినన్ని వద్దు, 
ఆ చేషలో అడ్లేడు చల్లుట మేలు, 

ఆశేషలో ఊడ్సిసట్లయితే అడిగినంత పంట ( అడిగినస్ని ఛాస్వం ). 

ఆశేవలో పూచిన అంతులేని పంట, 
MM 

ఆశోషవర ౦ అంవజికి లాభం. 
hE ఖు 

ఆశేషవాన అరికాళ్ళ లేమ. 

ఆపాఢమానం అరిసె లొండను పొ ద్దుండదు. 

ఆహాఢానికి ఆకుపోతలు, 

ఆహాఢానికి వీపషూణాలు( 2) బద్ద లగును, 

ఆసత కు బోనతా, బోనత కు బోడిమగడు. 
అనాటి అలి టీ 

ఆసనంలో పుండు అల్లుని నై ద్యం (అల్లుడు వై ద్యుడు ). 

ఆననాలు వేస్తే పాననాలు పుట్టినట్లు. 

ఆసలు విడిస్తే అటమట లేదు. 

ఆస్థగలిగిన అన్నంభట్టు ఆల్మిపక్క- పడుకొని అరుణం చదీవనట |! 

ఆసులో కంజెవలె ( దారంవలె ). 
ఆసోది ( సాది! ) మాటలకు అర్థమూ లేదు, గుడ్డికంటికి దూపూ లేదు, 



రి 
ఇంగువ కట్టిన గుడ్డ, బెల్లం వండిన పొయ్యి. 
ఇంట ఆవారనం౦, బయటి బటాచోరత్యం, 

ఇంట కుడిచి ఇంటివాసాలు లెక్కించచినట్లు, 

ఇంట గెలిచి రచ్చ ాలువుము. 

ఇంట లింగాగారం, బయట చకాకారం, ఇక్కడికి వచ్చావా జడలు 

తాల్చి ? 

ఇంట లేనిది గోచిలో పెడ తావురా కొడుకొ + 

ఇంటింటా ఒక ఇటుక పొయ్యి, మాల్షంట ఉంది మట్టిపొయ్యి. 

2౦3038 ఒకమట్టవాయ్యి, మాఇంటికి మరొకటి, 

ఇంటి ఎద్దుకు బాడుగ (అద్దె) ఏమిటి ? 

ఇంటికం శు (కన్నా) గుడి పదిలము 

ఇ్రంటికళ ఇల్లాలే చెప్పు ( బు) తుంది. 

ఇంటికి అవ్వ, కొలతకు తవ్వ అవసరము 

ఇంటికి ఇల్లాలు కాదు, దొంతికి కుండ కాదు, 

ఇంటికి ఇత్కడిచిలుక, బయటికి బంగారుచిలుక 

ఇంటికి ఈగ ఎగ్గు తెస్తుంది 

ఇంటికి ఈలక తి, పొరుగుకు బంగారుక త్తి, 

ఇంటికి వ్యభాసి, పొరుగుకు (శ్రీమహాలక్ష్మి శ్రి (శివాలక్షీ a) 

ఇంటికి ఒక గు 'ప్పెడుటయ్యం, ఇల్లాలికి పదిపుట్టు, 

ఇంటికి ఒకపుప్పమై తే, ఈశ్వరుని కొకమాల, 

ఇంటికి ఒక నంబుకోయి లే, ఇలాయి కొకకంబళి, 

ఇంటికి చుట్టం వస్తే పొట్టగంజివాడికి దుఃఖం. 

ఇంటికి జ్యేస్టాదేవి, పొరుగుకు (శ్రీమహాలక్ష్మి. 
ఇంటికి ముసలి కీడు, ఏటికి మొనలి కీడు, 
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ఇంటికి 'వెన్నువోటు, మనిషికి మై వోటు, 

ఇ్రంటికుక్క_ ఇంటికుక్క_ను ముట్టనీదు. 

త్రింటికూాడు తిని జింకు మొగుళ్ళ నెంట సడినట్లు, 
ha) 

ఇంటికాి "కాపురం, మంటిఫొద్ది శే పుం, 

ఇంటికోడలు చిన్నా, కోళ్ళు లి న్నా వృథాగా పోదు, 

ఇంటిగుట్టు లంకకు స 

ఇంటిచిలుకను బోయ కిచ్చినట్లు, 

ఇంటిదీసు మసి ముద్దు ఇెట్టుకుంచే మాసాలన్నీ తెగకాలినవట ! 

ఇంటిచేవర ఏన్ (ఈగ) శే పొలం దేవర్ గంపజాకర అక్షిగించట |! 

ఇంటిదొంగను ఈఊశగగయుడయినా క ట్రీ లేడు. 

ఇంటినిండా కో భ్ఫుష్నవికాని కూశేటంచుకు కోడి "లేదు. 

ఇంటినుండి నిళ్ళనొట్టగా దొంతులు నవరించినట్టు, 

ఇంటివిల్లీ కి పొమగింటిపిల్లీ తో 

ఇంటి ద్ర: వే ప్ర శే స్ట్ ఎన. అడ్షపి* బ్ తుమ్మ సుబ బి సోది నేలు, 

పంక కస్తూరివారు, ఇల్లు గబ్బిలాల కంపు (వాసన), 

ఇం'"మోాన రాయి వేసి షస ఒగ్నీనట్లు, 

ఇం':3ముంవు చింత్క ఇంటి వనుక "వేస (ఉండవ లె, 

ఇం మొగసకు కుంశెనకా డైశే వంటికి ఏడుగురు మొగుళ్ళు, 

ఇంటిమొ?సడు కుం'బునకొ సే జింకుకు రా నేుశ్వరం తో 2 

ఇంటి మొగుడు మంటిగబ్బు, వారుగింఏ మొగుడు పూలవాసన, 

త. ల్ (సంగ) వాకిలి చెప్పును, 

ee (ఇంట్లో) ణే SF) బయటి బంగారుబొమ్మ. 

ఇంటిలో (ఇంట్ల టో) ఇ ఇల్లాలిపోరు, బయట చాకీలపోరు. 

ఇం1ిిలో (ఇంట్లో ) ఇలాలు 'వేదంశు పెళ్ళామా అసి ఫీలివాడట | 
గ 

ఇంటిలో (ఇంట్లో) ఈగ పులి, బయట పెద్దపులి ! 



తెలుగు సామెతలు ఫస 

ఇంటిలో (ఇంట్లో) ఈగలమోాక, బయట పబ్బకీల (నవాకీల) మోర, 

ఇంటిలో (9 ఇంట్లో) తైల oe వాసాలు Mss 

ఇంటిలో (ఇంట్లో) జ సే వదలి యీఫఖైెళో (వథిలో) జీవుడే మొక్కి 

నట్టు, 

వందలో (ఇంట్లో) నుంచి తోసిచేస్తూం సే చూసు పట్టుక (వాసాలు 

పట్టుక) ( వేలాడ్షినట్టు, 
6 ౧ 

నం నలో సను, వీఫోో వస నం '3౪ (ఇంట్లో) పస్తు విఫెలో దస్తు 

వంటిలో (ఇంటో) పాయసము మందులో పాలుకూడానా ? 

వం'3ో (ఇంటో) ఫి నితో పు 
Joe (ఇంట్ల / నుట్రః అ ప్ప 

5 -- ల © 
ఇంటిలో (ఇంటో) సెళ్ళియి హా ఊకో కుక్కలకు హాడాను ౫. 

ash క 
ఇంటిలో (ఇంట్లో) మొసకు ఫొడిపె ఏథిలో మాదాశకనళంవాడు 

క. 

కొడ తొడు, 

నం! గం క వ అ no వే ఇ నంలో (ఇంట్లో) మి (ఇ) తేలు హ్. ఇష్షటేకి మూటలు రుద్రం 

ఇంటివాడివణె చేసేవావు వేస, బయటివాడివలె తినేవాడు ' లేడు. 

నరం వాతు “త్తే వరులు వానపాము “పాలో మన్నాడట |! 

ఇంటివాడు అకు వొడిచే బరి బామగంవోరు పోకన కొన తాకు, 

ఇంటివాడు. గొడ్డు టి అం నీ పరాయి (పొరుగు) వాడు నా. 
65 

అంటాను, 

ఇంటివాడు లేచేది కుం బివాడిమోది*. 

శీ ర "లేకి చేని ‘2 ర్క ఇంటవాల్లి లేవీ దొంగచెేతికి క ఇచ్చిన్న : 

ఇంివాసికీ చులకనై కే, బయటివానికి చులకస్క భాగిగవాసికి గు 

ఇంటవారికి ఇ్షనుబచీల, ఖలు టివారికి ఇంగానుచీ , 

ఇంటివారు ఒసే అంగు ఈఫె (ఏథి వామ వసే అంటాయి. 

ఇం!:3వాను వేలు మూపితే బయటివామ శాలు మూవుతాా, 

ఇంటివెనుక ఇంగువ చెట్టు ఎంతె దూపనా గుప్పెడు కాదు, 

eh ల 
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ఇంటి వెనుక వెచ్పుతూం శు, పవీష్ట్రవెనుక విన్నట్టు, 

ఇంటి సామ ఇస్సు (వ) పండి పొరుగింటి న ఫాడిబెల్లం, 

ఇండ్లలో కందురీలు తెకెలు పెడితే ఇల్లాం[డు గర్భవతు తా తారట |! 

ఇంతకు అంక అయిందికదా ! అంక కెంతో ? అంత కంచే, 

ఇంత చక్కని పెళ్ళికి బాగా సట్టరా సన్నాయి. 

ఇంక చక్కని మగవాడికి సమరాడుదునా 1 

ఇంత (బతుకు (బతికి ఇంటి నెనుకాల (క సడి చచ్చెనన్నట్లు. 

ఇం తమందిదొరలు చావకపోతే చేనుమ్యా తం చస్తానా ? నాకూ అక్క_eు 

లేదు (అన్నాడట) ! 

ఇ్రంకేమోాను వచ్చి అంకమిోానును మింగె నన్నట్లు, 

ఇంకేమి ? అంతేమి ? ఇల్లంతా నాజీ అన్నట్టు. 

ఇంతేనా బుద్దులు కుజివాడా అం చే, కడమవి కావిళ్ళతో వస్తున్నాయి 

అన్నాడట |! 

ఇందమ్మా తియ్యకూర అంశే ఇందమ్మా పుల్లకూర అన్నట్టు, 

ఇం[(దద్యుమ్నుడికి వమహాకూర్మాం దొరికినట్టు, 

ఇక్కడ తన్నిన అక్కడ కుశలం, అక్కడ తన్నిన ఇక్కడ కుశలం, 

ఇక్కడా అక్కడా ఉంచే ఈడేంపోతాొవు, నాఇంటికి రావే నవసి 

పోమువుగాని, 

బక్కా! ఇక్కా-! ఎక్క డుంటొనురా అంటే అమా ల! ఇక్క. డుంటా, 

అక్క_ డుంటా నన్నాడట ! 

ఇగురం ఇ ల్లలికిల్కే నెక్కి పొయ్యలుకుతుంది, 
ఇగిరిపోయిన చెంపలకు ఇస్ప (ఏప్ప) నూనె పెడితే సానిదాగి ముఖం 

నవనవలాడిందట ! 

బగురం తీవ్పినపనికి ఊరట లేదు, 
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ఇగురం తేప్పినదాని ఇంటి వనుక చూడు, ఓం తస్పినదాని వంటళల్లు 

చూడు, 

ఇగురం ఇల్లు అలికిలే పిజ్జులు ముగ్గ కొట్టినాయట ! 
ఇగులుపండ్ల వా డీంటికి చేటు, పంగలబ థై పందిరి చేటు. 

ఇచ్చ కాలకు ఉచ్చ తాగి తే రొచ్చు (గచ్చ కంఫ కొట్టందట .! 

(వేసిందట (0, 

ఇస్పకాలవారు, బుచ్చకాలవాకు పొట్టలకొఆకు పొక్కు.లు గోకు తారు. 

ఇచ్చింది ఇప వుచ్చినడానిని కొన్నట్టు (పోయినట్టు). 

ఇచ్చింది ఇస్తే కరణాన్ని కాదు అన్నాడట ! | 

ఇచ్చి(తం పచ్చిపులుసు. 

వళ వాయనం అంశ పుచ్చుకుంటినమ్నా వాయనం అన్న ట్లు, 

ఇచచ్చిననాడు ఇంట పీనుగ 'నళ్ళినట్లు, పుచ్చకున్న నాడు పు తకా మేస్థ్రి. 

ఇచ్చినమ్మ ఈగ, పుచ్చుకొస్నమ్ము సులి. 

ఇచ్చినవాడు కుక్క, చేసుకున్నవాడు చుక్క (కన్యను ). 

ఇచ్చినవాడు తలమిద, ఇవ్యనివాడు చేలమోద. 

ఇచ్చినవాడు దాత, ఇవ్వనివాడు రోత, 

ఇచ్చినవాడే నచ్చిన (నొచ్చిన) వాడు, చచ్చినవాడే అచ్చిసవాదు. 

ఇచ్చి నిష్ణారంకం కే ఇవ్వక నిష్టూరం మేలు (నయము) 

ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూాఉం కు వ్యవహారం, వచ్చిపోతూఉం +. బాంధవ్యం. 

ఇచ్చి పుచ్చుకొని మొగుడివీపెల్లా తడివినట్లు. 

ఇచ్చి పుచ్చుకోసివాడు గిచ్చిగిచ్చి చంపె 

ఇచ్చుడునాడు కాడు, చచ్చుడువాడూ కాడు, పుంటపు ౨కంకీ పాటకి 
వచ్చుడుగాడు. 

ఇచ్చే గొడ్డునే వీకిశేది. 

ఇచ్చేటస్పుడు "కాముని పండుగ, పుచ్చుకునే కత వెపొవళిపంయుగ 

(ఆస్వూ). 
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జక ఇ ఇగ ఇచ్చే డబ్బు ఇచ్చి చచ్చేడాని వెంట పడ్డట్లు. 

ఇచ్చేవాళ్లి చూస్తే చచ్చేవాడైనా లేస్తాడు, 

ఇచ్చేది భిక్షము, వచ్చేది మోక్షము. 

ఇచ్చేవానికి ప్యతము. వద్ద, చచ్చేవానికి మందు వద్దు, 

ఇముకులాడికి రవిక పెట్టితే కంపకు పెట్టి చింపుకున్న దట! 

ణు చేస్తే (ఇ మేసే) హనుమంతుడు, అయి వేస్తే(అ కేసే వీరభ(దుడు. 

ఇడిసిన (విడిచిన) ముండ విధికి (యీధిక్రి పెద్ద. 

ఇడుఫుంకచ్చకు నిడెము పెడితే గుడిసెలో గుడ్డివాడు కుజ్ణుకు పెట్టినాడు. 

ఇక్కడి పుత్తడి కాదు, తొత్తు దొరసాని కాదు. ౧ 

ఇత్తేడి ఇమ్మడి, ఫుత్తడి ముమ్మడి. 

ఇత్తు (విత్తు) కొట్టి, ఇరస అంబలి కాచి, ఇంటికి నలుగురిని పిలిచి 

ఇందు (విందు) చేసినట్లు, 

ఇత్తు వేసి పొత్తు కలిసినట్టు. 
ఇత్యపులు కూయంగ, శోనంగు డేయంగ అ ప్యేకదంతుండు అఆజెనమొ ల! 

ఇత్యర్థుల ఇగురు, ఇతిభావల పులుసు. 

ఇ త్యర్థుల పులుసు, ఇతిభావల కూర, 

ఇద్దణు కూడితే ఇంగలం లేనిచే మంట మండుగేంది, 

ఇద్దటీకి సివము నస్తే ఇ ల్లేషి కావలెను (శాను) అంశు తడ సి నుసి 

పెట్టినాను. డాని శేమి పరవా అందట! 

ఇన్షణి వ్యవసాయం, ఇరువురికీ నష్టం, 

ఇది గుఅము, ఇది మెడానము. 
. ఉం లి 

ఇన్దణు దెబ్బ లాడి తే పొట్లాడి తే మూడవవాడికి లాభం. 

ఇన్దణు పెండ్దాలమగడు ఇజుకున పడి చచ్చెనట! 

ఇదె. ఇట్లా మొగు డట్లా, సేద్యగాడికి సంగ యెట్లా 1 
ఇవగో పాము అం శే అదిగో పడగ, 



వెలుగు సామెతలు a 

ఇదిగో పులి ఆంకే అదిగో తోక అవ్నట్రు: / 

ఇన్షు మలికి తే ముత్తుము పండినది. 

ఇన్ని కంతులు కోశానుగాని నాకంతిఆంత నొప్పి మశేదీ లేదు. 

ఇన్నిన్ని తిన్నమ్మ ఇల్లు నాశనం చేసెనట ! 

ఇనుసగుగ్గిళ్ళుకాని మినుపగుగ్రిళ్ళు కావు 

ఇనుపబొక్కినకు రాలినుయిి. 

ఇనుము కరిగ-చోట ఈగలకు పని ఏమి? (ఉన్నది) 

ఇనుముకు తగిలిన వీడ ఇంగలానికి తగిలింది. 

ఇనుము, తీట, చేను పట్టిన చేయి ఊరకుండదు. 

ఇనుమునుగూర్చి (తోకూడ) అగ్నికి సమ్మెటపెట్లు. 

ఇనుము విరిగితే అతుకవచ్చును, మనము విరిగితే అతుక లేము. 

ఇప్ప (విష్ప) పూలకు వాసన 'నెతుకవ లనా? 

ప్పుడు వచ్చినవాని కేమో ఇరస, అప్పుడు వచ్చినవానికి అడ్జెడు. 

ఇరనె వండ్ల వారికి పెత్కన 'మిరాదు, అరనై ఏండ్ల వారి నాలోచనకు 

పెట్టరాదు. 

ఇరాటసర్వ్యం ఇంటాయన కొచ్చు, బాగోతం మాబావ కొచ్చు, ఆండ్ర 

దోనుడుగు, ఈండ్ల దోనుడుగు నా కిం లొ చ్చు. 

ఇజ్జీకొమ్ము అంకే బజాకొమ్ము అన్నట్లు, 

ఇల్లీ చూచి బఖై వాత పెట్టుకొన్న దట! 

ఇజుకు యిరిది (1) ఎక్కు-పం 

ఇజుకులో సరుకు దించినట్టు, 

ఇజుకులో సరుకుమం తం. 

ఇరుగింటమ్మా ! వారుగింటమ్మాా ! వమాొఇంటాయనగోడు మూాడండీ 

అన్నట్టు, 

ఇనుగు ఇంగలం, పొరుగు మలయోలం, ౮ 

లా 
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ఇరుగు కాదు, పొరుగు కాదు, ముగుపోసిన గురి] కాదు. 

ఇరగు గుడ్డి పొరుగు గుడ్డి ఇంటిలో ఇల్లాలు గుడ్డి, 

ఇ్ర్హుగును మాచి పొరుగునవాత సెట్టుకొన్నట్లు , 

ఇరుగుపొరుగు, కల్ఫీ దండి. 

బ్రసుగూరి వ్యవసాయం, ఇద్దముభార్యల నంసారం ఒక కే. 

ఇఇకు పోటీల ఇలు చెకును, వాతేనొప్పుల ఒళ్ళు (వళ్ళు సెడును. 

ఇఇ్హుసున కందెన “పెట్టక పర మేశ్వరు బండియైన పారదు. 

ఇసపసు లేనిచే బండి కదలునా * 

ఇల నమి శ్రి "దెడినవాడు కలికానికి కానరాడు, 

ఇల్ళటప్పు టబ్దుడు ఇంటికి చేటు, కొమ్ములబళత్తై కొట్టానికి చేటు, 

ఇల్ల నారాయణమా ఎ అం కే 'వెళ్ళు గోవిందా అన్నట్టు. 

ఇల్టరికముకన్న మాలరికం మేలు. 
మ్ 

ఇల్లామున్లికి ఇందునా రెండు అందునా ఆరెండు. 

ఇల్లాలా! ఇల్లాలా ! మగ లెందశే అంశే తోలాటకాయతో తెంఖి 

మంది అస్నదట 

ఇల్లాలి చక్క_డనం ఇ్రరిటిముం“చే “తెలుస్తుంది. 

ఇల్లాలిగుడ్డ మల్లిని చీక లంజగుడ్ల బండను చీకె. 

ఇల్లాలు గుడ్తిదయితే ఇంటికుండలకు చేటు. 
గ) Ce 

ఇల్లాలు లేని ఇల్లు భూతాలకు నిలయము. 

ఇలు అలుకంగా నే పండు గయిందా ? (పండుగ కాదు.) ye 
M౧ 

ఇల్లు ఇందువారం, పొయ్యి బుధవారం, 

ఇట్లు ఇచ్చిసవాసికి, మజ్జిగ పోసినవానికి మంచి లేదు. 

ఇల్లు ఇ్రరకటం,. ఆలి మురకటిం. 

ఇలు ఉండగా ఇడుపున పట్టుక తినవలెనా * 
౧౧ టు 

ఇబ్టు ఈగలెపంట, దొడ్డ దోమలపెంటి 
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ఇల్టు ఈడుమాను, పందిరి పట్టిమంచం, 

ఇల్లు ఎక్కి కొరవి తిప్పినట్టు. 

ఇల్లు ఎక్కి. కోక విప్పినట్టు. 

ఇల్లు ఎక్కి. గంతు లేస్తూ, చూసేవానిమోద తుపాకి పేలుస్తా నందటి ! 

ఖు ఏడ్చే అమావాన్య, ఇసుగుపొారుగు ఏడ్చే తద్దినం, ఊరు వచ్చే 

పెండ్లీ చేదు, 

ఇల్లు కట్టగనే ఎలుకలరావిడి (రాయిడి). 

ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్ళి చేసి చూడు. 

ఇబ్లు కాలబ్వె జల్లెడతో నీళు పోసినట్లు, 
ఇలు కాలి ఒక డేడ్చె, ఒకు కాలి ఒక డేడ్చె, 

ఇల్లు కాలినది జంగమయ్య ! అంశకే నాజోలె, కప్పెర నావద్దనే 

ఉన్నవి అన్నాడట! 

'ఇల్లు కాలినా, ఇల్లాలు చచ్చినా గోల (గొల్లు) మానను. 

ఇల్లు కాలిపోతూంది ఈ(రాజు (విరాజు) అంక నా "చేమి పోయింది 

(నా శేమి కావాలి) నరసరాజు అన్నాడట ! 

ఇల్లు కాలుతుం పే బావి తివ్వించినట్టు, 

ఇల్లు కాలుతుండగా వాసాలు దూసుకొన్నట్లు. 

ఇల్లు చక్క_న, ఇల్లాలు చక్క-న. 

ఇల్లు చూచి, ఇల్లాలును మాడు మన్నారు. 4 

ఇల్లు చూచి పిల్లి సమర్హాడిందట ! 
ఇల్లు చొరబడి ఇంటివాసాలు "లెక్క. బె్టినాడట 1 

ఇల్లు తిరిగి రమ్మం కు ఇలారం తిరిగివచ్చినట్లు, 

ఇల్లు దాటితే ఈడుమాను దాటుతుంది. 

ఇల్లు దాటిన ఆడుది లోకానికి లోకువ 

ఇల్లు దూరెనవా డెవ డం అలిచచ్చినవాడు. 
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ఇల్లు వీకి (విప్పి) పందిరి (కొట్టము) చేసినట్లు, 

ఇల్లు బయలుచేరినతరువాత ఇల్లా లవుతుండా 1. 

ఇల్లు మింగే అత్తగారికి యుగం మింగే కోడలు, 

ఇల్లు లేపమ్మ హీనము మాడు, మగడు లేనమ్మ మానము చూడు. 

ఇట్లు విడిచిన పిల్ల కరుస్తుంది. 

ఇల్లు వెడలి. (విడిచి) పోరా నంబి అంశు నామాన్య మెక్క-డ 
అన్నాడట! 

ఇల్లు వెళ్ళగొట్టగా ఇడుపుల శృంగారం, మొగుడు వెళ్ళగొట్టగా 

| మొత్తల శృంగారం, 

ఇల్లెల్లా కొడితే తశ్షైడు పెంకులు రాలను. 7 
ఇళ్లే తీర్థం, వాకిలే వారణాసి, కడుపే కైలాసం. ఇ 

ఇల్లేరు ఇంకితే నేమి ? కొల్లేరు పొంగితే నేమి ? (శాలితే చేమి?). 

ఇలోనారాయణమ్మా 1 ఇ ల్లైెక్కు డం గోవిందరాజుల గోడలో 

ఉన్నది అన్నట్టు. 

ఇవ కెకూతలముండ ఇండ్లను అతకను పోయిందట ! 

ఇవతల చెజు, అవతల సొర (చోజ), నడుమ రాజ్యం. 

ఇవ్వని మొండికి, విడువని చండి. 

ఇవ్వాళ గుజ్జాని ఎక్కడ మెందుకు 1 శీవు గాడిద నెక్కడ మెందుకు ! 

ఇష్టముతో ఇచ్చించే ఈవి, 

ఇష్టము లేని "పెళ్ళాన్ని ఒసే సే అన్నా తప్పు! అమ్మా అన్నా తప్పే! 

ఇష్టములేని మగడు ఈలకూరలో ఉప్పు చాల దన్నాడట ! 

ఇప్టమెన వస్తువు ఇంగువతో సమానము. 
ఇష్టారాజ్యం, భరతుని పట్నం, 

ఇసుంటొ రమ్మం కే ఇల్లంతా చేళాన్న ట్టు, 

ఇసుకతక్కె_డ, వేడరక్కెడ, 
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ఇసుకతో తాడు 'వీనినట్లు, ¥ 
» 

ఇ స్తే చెడేది లేదు, చస్తే వచ్చేది లేదు, " 
ఆలి ఇటీ 

ఇ పే పెండ్లి, ఇవ్వకపోతే పెటాకులు. 
ఇస్తే వరం, ఇడిలే శాపం, VA 

ఇస్తే పారణ్యదానం, ఇవ్వకపోతే కన్యాదానం. 

ఇహము మన్ను, సరను పైడి 

ఇహోనిది ఇహాన్నే అనుభవిస్తారు. 

త 9» 

అభిని టబ © mm 



ఈ 
ఈఅంబటికేనా ఇర్మవెనాలుగు (నామాలు) ! 

ఈర్పింటి ఆచారమా ? మ్య గవాచారమా (: 

ఈడారిరెడ్డి పొరుగూరి పసుల పోలిగాడు, 

ఈడారిరెడ్డి పొరుగూరి పాలికాపు. 

ఈడఊరికి ఆడా కెంతో, ఆఊరికి ఈడ రం సే. 

ఈడొళ్ళో "పెద్ద లెవ రంకు తాళ్ళు, దాత లెవ రం చాకళ్ళు, 

ఈఎద్బ ఆఎద్దు జోడు, ఈచేను ఆచేను బీడు. 

ఈఎల్ల ఎరుకలమ్మ ఏరూరికి (వేరూరికి) చుట్టమా ? 

ఈకంటికి ఈణెప్ప (లు) దూరమా? 
ఈకస్థాలక న్నా మాలతీ, పెళ్పే కష్టాలే బా గున్నాయి. 

ఈకీలు మళ్ళి తేనే ఆకీలు మళ్ళుతుంది. 

ఈకొొబ్జకూటికా ఈఘోషశాంతి ? (ఘోరశాంతి 1), 
ఈగడ్డానికి ఈపప్పా శ 

ఈగుడి నేను కట్టించలేదు, ఆగుడి ఎవరు కట్టించారో ఎజుగను అన్నా 

డట! 

ఈచేత చేస్తారు, ఆచేత అనుభవిస్తారు. 

ఈబ్ె న్నకూటికా ఈస్తో తపాఠం | 

ఈనాడు ఇంటిలో, శేసు మంటలో. 

ఈనెలలో వడ్డీ లేదు, పై (వచ్చే) (ఆ) నెలలో అసలు లదు, 
ఊవీల్నీ ఆపాలు తాగునా ! 

ఈపులుసుతో ఈముద్ద దిగనీ (తిననీ) (దిగిలేను). 

ఈపొడుము వీల్చనీ వే, సీపాడె బిగిసా. 

ఈమా(తరాచకార్యానికీ ఇంత కావాలా + 

"ఈ మొద్దు మొగానికా ఆగరుడ సేవ? 
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ఈలోకములో ధర్న ముంకే పరలోకం బంధు వనుతుంది. 

ఈవేలుకు ఈ (ఆ) వేలు ఎడం. 

ఈ వేళ ఇంట్లో, చేప్పు మంట్లో.. 

ఈవేళ (దినం) చస్తే శేపటికి రెండు, 
ఈనంబడానికేనా (సంబరానికేనా) ఇంత వగిరింపు (ఆర్భాటం), 

ఈ అన్నది ఈఇంట లేదు, తే అన్నది తరతరాన వస్తున్నది “౯ 
ఈకలు తీసిన కోడి, ఈనలు తీసిన మాల, 

ఈకలు తోకలు దులిపి నూకలలో కలిపినట్లు. 

ఈకలు లేవుగాని, ఇంజమిరి (వింజమూరి) పుంజు, 

ఈగకు ఇలి లేదు. పాముకు బలి లేదు. 

ఈగలు ఈగలే ! జోేగులు జోగులే ! 

ఈగ వాలిన దుడ్డు పట్టుకొనినప్టు, 

ఈడిగవాని ఇంట్లో పాడి (పాలు) తాగినా కళ్లే అంటారు. 

ఈడ్చి పా గేస్తుం కే మారు పట్టుక వేళ్ళాడినట్లు, 

ఈడ్చీడ్చి తన్నినా ఈడిగబల్లే నేలు అన్నట్లు, 

ఈడుగానిది ఇంటికి రాదు, జోడుగానిది దొడ్డికి పోదు. 

ఈడు చూచి పిల్ల నియ్యి, వీడి చూచి కొడవ లియ్యి. 

ఈడు వో గాడిదపిల్లకూడా బా గుంటుంది! 

ఈడ్చుకాళ్ళవానికి ఇద్దజు భార్యలు, ఒక తె ఈడవ, ఒకతి వడువ, 

ఈడ్పు కాళ్ళు, ఈడ్పుచేతులు, ఇత జేనమొ +! ఇల్లి టపుటల్లుడు! 

ఈడ్పు కాళ్ళు, ఏడ్చు మొహం. 

ఈకక్టిల నిస్వూ ఇంటికి రాదు, ఈడిగవాని పెండ్లాము చేతికి రాదు. 

ఈతకు మించిన (మిక్కి-లి) లోతు లేదు, గోచికి మించిన (మిక్కి-లి) 

దారిద్ర్యము "లేదు. 

ఈకగింజ ఇచ్చి తాటిగింజ లాగినట్లు. 
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ఈగ చెట్టు ఇల్లు కాదు, తాటిచెట్టు కల్లి కాదు! 

ఈత వెట్టుకింద పాలు తాగినట్లు (తాగినా కల్లే అంటా). 

ఈతనీళ్ళు పడితే పాతజోళ్ళు -వెళ్ళుతవి, ఇస్పనీళ్ళు బడితే. ఎప్పటి 

జోళ్ళయినా వెళ్ళుతవి, 

ఈత చేర్చినవానిశే జిలగండం. 

ఈలివిత్తు వేసి తాటివిత్తు లాగినట్టు. 

ఈద బోతే తాగ నీళ్ళు లేవు, 

ఈదా డంకే గో (కో) దా డన్నట్టు. 

ఈదులకు పోయినవాడు, ల్లల్లు కాలినవాడు, తాళ్ళికు పోయిసనొడు 

తేం[డీ చచ్చినా రాడు, | 

,ఈధి (వీధి) లో చెప్పుతో కొట్టి, ఇంట్లో కాళ్ళు పట్టుకున్న ట్టు, 

 ఈన గాచి నక్కలపాలు చేసినట్లు, 

ఈన గాచి వీదన కుక్కల కిచ్చినట్లు, 

ఈనా డింటిలో, శేపు మంటిలో, 

ఈనినపిల్లీ కి ఇల్లూ వాకిలీ తెలినయంత ఆకలి, 

ఈనిన పులికి ఆక "లెక్కు.వ. 

ఈపిలేనితావున బొక్కలు వెతకినట్టు, 

ఈయని మొండికి విడువని చండి. 

ఈరు తీస్తే (తీసిన) చేను రాదా? 
ఈల ఒకచోట, చాకి లేవు ఒకచోట, 

ఈవలిగట్టు ఆవుకు ఆవలిగట్టు పచ్చన, 



4 

ఉంగరం వెడివీ బొంగరం, బొంగరం వెడిపి ఉంగరం వేయు. 

ఉంగరాల చేతితో మొగ్తికే నొప్పి ఉండను. 
ఉంగరాల చేకితో ము్యఫేవాడు చెబితే వింటా. 
ఉంచుకున్న పాడు మగడు కాడు, పెంచుకున్న వాడు కొడుకు కాడు 

ఉం పే ఉగాది, లేకుంశు నివర్య్మా తీ (ఏకాదశి), 

ఉంకే ఊక (కాదు), పోతే పొడు (కాము). 

ఉంచే వీరుసాహేబు, చేకుంశే ఫకీరు సాహేబుం 

ఉంపే లిక్కి, పోతే కొడవలి, 

ఉండ ఇల్లు లేదు, పండ మంచము లేదు, 

ఉండ నిస్తే పండుతుంది, ఉఊడదీస్తే ఎండుతుంది. 

ఉండమనబేక ఊదర, పొమ శన లేక రే 

ఉండ లేకపోతే ఉరి పెట్టుకొ మ్మన్నట్లు. 

ఉండ లేకపోతే బొండను వేయు మన్నట్టు, 
ఉం డాళ్లే మిద భకా విఘ్నేశ్వరుడి (ని) మోద భక్తా! 

ఉం డాక్లు విండివంటా కాదు, గాక (ఊదర) ధాన్యమూ కాదు, 

ఉం(డాఖూా ఒకవీండివం కేనా ? మేన త్తేకొడుకూ ఒక మొగుడేనా 1 

ఉండిఉండి ఉప్పరవానిని పోతే చచ్చేదాకా చాపలమోశ ! 
ఉండిడ: డి ఉప్పరవానిని పోతే తట్ట పెట్టకు తలపోతటే ! 

ఉండి మాడు జోరు అందము, నానాటికీ మాడు నాఅందము. 

ఉండూను (ఉన్న ణారు) అచ్చి రాదు. 

ఉండే ఒక విడ్డా బసివిరా లైనట్లు, 

ఉండేకర a చాలక ఉపాకర శై ఇంకొకటి (ఒకటి). 

ఉందేదాసికి స్ట మిస్తే పండుకోను నుంచం అడిగినట్లు, 

ఉండేది fe పోయింది పొట్టు, 
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ఉండేవాడు ఉలవ, 'నెళ్ళే వౌడు నువ్వులు (చల్లును), 

ఉండే వెల్ల' ఉండగా ఉపాధ్యాయులభార్యకు ఫ్. (తడి) బియ్యం | 

ఉగాదికి తగాదాలు 

ఉగ్గుతో నేర్చినగుణం నుగ్గులతో గాని పోదు. 

ఉచ్చపోసి గౌరిగించాకు అంజు ఎన్ని ముంతలు అన్నట్టు [ 

ఉచ్చలలో చేపలు పటినటు, 
6) ౧ 

ఉచి తానికి ఊళ్ళు లెక్క_కు కాసులు. 

J ఉట్ల ఎక్క- లేనమ్మ స్తాన్ ఎక్కునా 4 

ఉతికి ఎగుర బేనివాడు స్వరానికి ఎగుకుతా నన్నట్టు. 

ఉటిక్కి చికి చెడటు. 
లు లు ఉట 

(A) గం 

ఉప 'పెట్టుమన్న జుళ్మ్నపె పెట్టు, 

ఉ్యామోద కూడు, లో*రిమోద నిద, 

ఉట్టమిాద వెన్న పెట్టుకొని (ఉండగా) ఊరంతా (ఊశెల్లా) శనికి 

చేనులాడినట్టు. 

ఉట్టిలో పెట్టిన సకాల యవలె 

ఉడశేసుకొని తిని, తీడశేనుకొని పడుకొను (నట్టు). 
ఉడికిన మెతుకులు తిని ఊళ్ళో ఉండేవాణ్ణి, నాకు కర్తల వమి బ్ 

ఉన్నది ? 

ఉడిగి ఉత్తరం చేయును. 

ఉడుకని అన్నము, వడుకని బట్ట. 

ఉడుక'వే ఉడుకవే ఓఉలి గడ్డ! నీ వెంక ఉడికినా నీకంపు పోదు, 

ఉడుకచవే కూడా! (కూరా [) ఉగాదిదాకా అం శు నా శేమి పని లేదు 

ఏకువాకదాకా అన్నట్లు, 

ఉడుకు జుల్ తే నోరు కాలును. 
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ఉడుకుడుకు బూర, ఉమ్మిలో గారె, 

ఉడుత (ల) ఊపులకు మానులు వంగునా ? (వేపలు కదలునా+) 

ఉడుకకు ఉడువభ క్రి, 

ఉడుత శేలరా ఊరిలో "పల్తేనం ? 

ఉడుత నోము నోచింది. 

ఉడుముకు రౌండు నాలుకలు, 

ఉడుము శేలరా ఊరిలో వార్త ? 

ఉడుమును చంకలో పెట్టుకొని ఊళ్ళో (సవేశించినట్లు, 

ఉడుము పోయినా పోయె, చేయి వస్తే చాలు, 

ఉడుములలో తల పాములలో తోక. 

ఉత్త గొడ్డుకు అరపులు మెండు, '. 

ఉత చెవికన్న తొటాకుచెవి నేలు, 
ఆలీ 

ఉత చేతుల మూర వేసి వేసినటు. 
అవీ aa) 

జలే ముండకస్న అత ముండ మేలు (నయం). 
ఆలీ అలీ జ 

ఉత్తమమైన ఇల్లాలు ఊశేగి వెళ్ళితే ఉత్తరేణి. శాలి ఊళ్ళన్నీ కాలి 

పోయిసనటి |! 

ఉత్తర ఉరిమి చిప్పినా, రాజు పాడితేప్పినా చెదలు పునుగు (న) కు 

ఉత్తర ఉరిమినా, పాము తిరిమినాా కురవక, కరవక మానదు, 

ఉత్తర చూచి ఎత్తర గంబ, విశొఖ మాచి విడువగ కొంప, 

ఉత్తర పదను, ఉలవకు అదను, 

ఉ తమాటలు, సతురూపాయలు, 

ఉత్తరలో ఉోడ్చేకం 1, గట్టుమూద కూర్చొని ఏడ్చెది మేలు, 

ఉత్తరలో చల్లికే ఊం తగులును, 

ఉతరలో చలినపుు, క తెరలో సరికిన కొయ్య, 
అటి Mn? లా pan.) , 
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ఉత్తరాయణం వచ్చింది ఉరి పెట్టుకో అన్నట్లు, 

శతి శకేవానికేగాని బాకలి ఉతకడు, 

ww” 'ఉద్దరఅయితే ఊళ్ళు కొంటా, నగదుఅయి కే నశ్యం కొనరు, 

శద్దగిం గాలి తగిలితే గుంటల్లో నీ ళ్ళుండవు 

ఉద్దన అయితే నా కిద్దరు. 

ఉద్దర సొమ్ము దుడ్డుకు పంచేరు, 

ఉద్దర సొమ్ము నిద్దుర చేటు. 
ఉద్ధతుల మధ్య "పదల కుండ తరమె? 

ఉద్ధరిగెడునీళ్ళు ఉంగరఫు (వేలుదర్శ. 

ఉద్యోగం గట్టిపడుతుంది ఉన్నపఫుస్తె తేవే? 

ఉద్యోగం సుకుషలక్షణం, అది పోతే అవలక్షణం. 

ఉద్యోగం పువుహుక్షణ-, గొడ్డలి తేరా గిటొడు 'తెగనరుకుదాము. 

ఉద్యోగికి ఊక చేను, ముష్టివానికి ఇల్లు "లేదు. 

ఉన్న అమ్మ (ఉన్నమ్మ) గాడె తీసేరికి "లేసి అమ్మ (పాణం లేచి 

పోయింది. 

ఉన్న డౌరా, మన్న(పజా ? 

ఉన్నడారిళో ముస్టీ అయినా పుట్టదు. 

ఉన్న ఊరివాడికి కాటిభయం (పొన్నూరు) పొరుగూరివాడీకి సీ భయం, 

/ ఉన్న ఊరు, కన్న ల్లి (ఒకరూపు) ఒకటి 

ఉన్నకర్శకు తోడు ఉపాకర్శ ఒకటి. 

ఉన్నది అంతా ఉండగా ఉపాధ్యాయు వారి భార్య సమరాడింది, 

ఉన్నది ఉండగా ఉయ్యూరుమోవ మేతూరు వచ్చి పడ్డట్లు. 

ఉన్నది ఉలవకశ్లై, పోయినది పాలిక మై. 

ఉన్నది ఉరు, మౌనింది మందు. 

ఉన్నది ఒకకూతురు, ఊరంతా అల్టుండ్లు, 
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ఉన్నది ఒకబిడ, ఊెల్లా మొుసర్లు, 
Ce ma) (aa) 

ఉన్నది పోదు, లేనిది రాదు. 1 
ఉన్నది పోయె, ఉంచుకున్నదీ పోయె. ఖో 

ఉస్నది మనివి.కి పుష్టి, తిన్నది పనరానికి పుష్టి, 

ఉన్ననాడు ఉగాదిపండుగ, లేనినాడు కాముని పండుగ, 

ఉస్నమాట అం పీ ఉండరాదు (ఉన్నఊరు అచ్చి రాదు). 

ఉన్నమాట అం పీ ఉలు శెక్కువ, 

ఉన్న మాట అం కే ఉలు చేసుకొని వస్తుంది. 

ఉన్నమాట అం ఓ ఊరికే చేటు 

ఉన్న లోధికం శు లేని త్యాగి నేలు, 

ఉన్నవాడు ఉన్న వాడికే పెట్టు, లేనివాడు ఉన్న వాడికే పెట్టు, 

ఉన్నవాడు గొరికి పెద్ద, చచ్చిన (పోయిన) వాడు కాటికి పెద్ద. 

ఉన్న శాంతం ఊడ్సుకపోయిందిగాని కోపమే లేదు. 

ఉపకారపు మొగుడు ఉండే మను విచ్చాడట ! (మను నిచ్చినాడట 1!) 

ఉపకారము అంశ ఊళ్ళోనుంచి 'లేచిపోయినట్లు, 

సకారానికి పోతే అపకారం నంట వచ్చినట్లు. 

ఉసనయనమునా** మాట ఉండక మానదు. 

ఉపాధ్యాయులవారూ ఉక్నం, ఉ కం, 

ఉపాధ్యాయులవారు ఏమి చేస్తున్నా రంకే తప్పులు, అబద్ధాలు (వాసి 

దిద్దుకుంటున్నారు అన్నట్లు. 

ఉపాయ మున్న వాడు ఊరిమీద పడి (బతుకు తాడు). 

ఉపాయము (0) లేనివాల్లి (ఎబుగనివాణ్ణి) ఊళ్ళోనుంచి “ళ్ళషొట్టు 

మన్నారు, 

ఉపాయము చెప్పవయ్యా! అంశే ఉర తొడు తెచ్చుకొ న్మూన్నాడట! 

ఉపాయము లేనివాడు ఉపవాసంతో చచ్చాడు. 



78 అలుగు సామెతలు 

ఉపాయవంతుడు ఊరికి ఉరవడి, 

ఉస్స్వు ఊరగాయ కామ, 

ఉప్పువిన్న కోడె ఊంపోయింది, పస్వు తిన్న కోడె పారిపోయింది. 
ఉప్పు తిన్న [పాణ మూరుకోదు. 

ఉస్పు తిన్న వాడు నీళ్ళు (తాగును ((తాగు తౌడు). 

ఉప్పుతో తోమి ది, సప్పుతో పది, 
ఉప్పుతో ముప్పైఆ రుంకే ఉత్మేముండయినా వండుతుంది. 

ఉప్ప, పులుసు (కారము) జినే శరీరానికి ఊపిరి ఉన్నంతవణకు 

ఉంటుంది (కామము), 

ఉస్పుము'్లె నీటిలో ముంచినట్టు, 

ఉస్పు, మెరపకాయ ఊరే రాగా ఆలిని నొట్ట తీటినా 1 

ఉప్పు లేకనే ముస్పందుం, 

ఉస్పు లేదు, కారము లేదు, అమ్మతోడు కమ్మ గుంది. 
7 ఉప్పులేని పప్పు, ఊరగాయలేని సద్ది. 

ఉస్ఫువామా చెడి (ఏడ్చాడు), పప్పువాడూ చెడి (ఏడ్చాడు), తవముల 

పాకులవాడు తమాము చెడె (ఏడ్చాడు, 

ఉప్పువాడు వడిశాడు, పప్పువాడు ఏడిశాడు, బొండాపుకాయలవాడు 

పొర్లిపొర్లి వడిశాడు. 
ఉప్పూ, నిప్పూ అన్నట్లు, 

ఉప్పూ, నూనె ఊరక రాగా ఆలిని కొట్ట నావశమా 1! 

బుసుపోకకు విండిబొమ్మను చేసి పీటమిద పెడితే ఆడ (డు) బిడ్డ 

తనాన అదిరిఅదిరి పడుతుంది, 

ఉబ్బుముఖమువాడు ఊరు 'వెడదా మంక తెప్పలేనివాడు శేఫు 

'వెడదా మన్నాడు. 

ఫ్ 

ఉభయపవి తాలు తిని ఉద్ధరిగెడు నీళ్ళూ రాగి ఊహూ అంటానా 

ఉత మాక్యమా ' 
వీ | 
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ఉభయ భప్టక(ం, పరి (ఉప్పర) సన్యాసిత్వం, 

ఉమ్మడిగా తిని ఒంటరిగా బలవాలి, 

ఉమ్మడిగొళ్జై పుచ్చి చచ్చినది. 

ఉమ్మడి బేరం, ఉస్పరిసనన్యానం. 

ఉయ్యాలలో బిడ్డను పెట్తి (పైనుంచి) ఊరంతా 'నెదకిసట్టు, 

ఉరికి ఉరికి పసులు కాస్తే ఎన్నాళ్ళు కాస్తావు ? 

ఉరిమి ఉరిమి మంగలిమోద పడ్డట్లు, 

ఉరిసిన పుండుసె ఉప్పు చస్సీ నట్లు, 

ఉరుకు ఉరుకు మనే సవతేగాని (తోడు) ఉరిశే నాసవతి (ఒక్కతీ) 
"లేదు, 

ఉకుము ఉరిమి మంగలిమోద పడ్డట్లు, 

ఉర్పులకు పోతే కర్పులకు కావాలి, 

ఉజుములు, మెటుములు, ఉత్మేండాలు, చాపనపి క్రిరీలు, బడబడలు, 

ఉబుములు, మెజపులు చూస్తే ఉల్లాసమా ? 

ఉలవకు కానిపొలం ఊపర శ్షేతం. 

ఉలఅవచేను పిన మగ డూరకుండక పతి చేను పెటి (పొణంమిదికీ 
రు అనీ (A) 

తేచ్చినాడు, 

ఉలవలు గింటావా బసవన్నా అం" ఊ-అన్నట్లు, 
౧ 

ఉలవలు తిన్న మ్మకు ఉలుకు, సజ్జలు తిన్నమ్మకు సలుకు. 

ఉలవలు మూల జ్యేష్టలలో ఏపి నటు, 
అ —_ ౧౧ 

ఉలవ లెత్శ మంచే పూర్యా "లెక్సినట్లు, . 

ఉలిపిక శ్వైకు ఊళ్ళోవార్త లు మెండు. 

ఉలిపీ ! ఉలిపీ! ఎక్కడి శకెడుతున్నా వంశే ఉలవలచేలో సరి గోర 
బోతున్నాను అన్నట్టు. 

ఉలి ఉంచే మల్లీ వంటిల్కే-! 
౧m మ్ 
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ఉల్లి గడ్డంత (వికృంక) కోడలు నస్తే వలుకుల్లోఉన్న అత్త ఉలికి ఉలికి 
అబాట్ అవి ౧౧ జాలీ 

పడదట |! 
Co 

ఛీ ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లిఅయినా చేయదు. 

ఉన్ని తిన్న కోమటివలె. 

ఉల్లిని నమ్మి తల్ఫీని నమ్మి చెడ్డవాడు 'లేడు, 

ఉల్ఫి పండినా మల్లె పూసినా మంచినేలలోనే. 

ఉలి పదితలులపెటు, 
౧౧ aa) (A) 

ఉల్లి పాయంత తెలగా ఊరంకటికి చేటు, 

ఉల్లి పాయంత బలిజ ఉంకే ఊరంక చెరుస్తాడు. 

ఉల్లిపాయ పెట్టని కోమటి, ఊరంతా ధారపోసినట్టు, 

ఉల్లీ పూవు (పువ్వు) ఉల్లి పూ వే మల్లెపూవు (పువ్వు) మళెపుా వెం 

ఉల్లి మల్లి అవుతుందా ? ఉంచుకున్నది పెళ్ళా మవుతుందా ? 

ఉల్లీ శాదు, వసా కాదు. 

ఉల్లి మల్నీ కామ, కాకి కోకిఎ కాదు. 

ఉల్లి ముట్టనిచే వాసన రాదు, 

ఉలుకున్నమ్మకు అలు కెక్కు_వ, గూద ఉన్న మకు భాధ ఎక్కు... వ. 

ఉవిదలకు బుద్ది పెడతల నుండుగాచె ! | 
4 

ఉసి కాయ ఊర చెంక? నంజపెట చెం? , 
ల వాని లు U 

ఉసురు ఉంటే ఉస్వు అము న ( బతుకవచ్చును. 

ఆ ఉసురు ఉం'కే ఉప్పుశల్టు తినవచ్చు. 
ఉసురు తప్పదు, ఉండేలు'దెబ్బ తప్పదు, 



a 

డో 

ఊం అం పే అపరాధము, ఆం అం పే అవరాధము. it 

ఊం అంకు ఉపచారం, ఆం అంకే అవచారం. 

ఊక ఊశేే, నూక నూేే, 

ఊనగిఊగి ఉయ్యేల ఒక్క_చోటిశే వస్తుంది. 

ఊచుగల మగవాడు ఊరికి పోతే సెనరుణె అడ్డ మాయెనట ! 

ఊట ఎక్కిన మడిలో నామ (సస్యము) కుళ్ళిపోవును అన్నట్లు, 

ఉఊటగ తించు బూకలవాడు, కొంచెం తింకే వతులవాడు. 

ఊట నేల దుక్కి-కి వస్తుందా శ 

ఊట వేసిన మడి, వాత వేసిన పశువు, 

ఊోడుపులు డర నః 

ఈద (ఊదర) రూడు ఎన్నాళ్లు ? ఉద్యోగ మెన్నాళ్ళు (| 

ఊదు కాలదు, పీకు లేవదు. 

ఊపిరి ఉంశు ఉప్పు అమ్ముకొని (బతుకవచ్చుం 

ఊపిరి ఉంటే ఉప్పు కల్లయినా తినవచ్చు. 

ఊపిరి పతే బొజ్జ నిండునా ? 

ఉఊబనా మొగుడు, ఉన్నా ఒకశే ఊడినా ఒక క్కు 

ఊబనామొగుడు, ఒళ్ళో (ఒడిలో) ఉన్నా ఒకశే, దళ్ళో (దడిలో) 
ఉన్నా ఒకు, 

ఊరు అంతా ఉత్తరం మూస్తే దాసరి (దాక) పుస్నయ్య దశ్చిణం 

చూ చెనట 1 

ఊరు అంతా ఉల్లి, సీ వెందుశే తల్లి ! 

ఊరు అంతా ఉల్లి పూస్తే మాలపల్లి (గోర) మళ్లి పూసె (యు), 

ఊరు అంతా ఉఊరిముఖము, దాసరి 'తాళ్ళముఖము, 

ఊరు అంతా ఒకమైలే చేనంతా ఒకమేర, 
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ఊరు అంతా ఒకతోవ, (దారి ఉలివికశైది ఒక (తోవ (దారి). 

ఊరు అంతా ఒక దోవ, ఊడదోక దొకదోవ. 

ఊరు అంతా చుట్టాలు, ఉట్టి కట్టుకో చోటు లేదు (కట్ట తావు లేదు). 
ఊరు అంతా తిరిగి ఇంటి కం! వచ్చి "పెళ్లాం బిడ్డలను తలచుకొని 

కాళ్ళు ఏకుగబడినాడట ! 

ఊరు అంతా తిరిగినా చే శేమా మొళ్తే, 

ఊక అంతా నాన్నకు లోకువ, అమ్మకు నాన్న లోకువ. 

ఊరు అంతా నాయనకు వణికితే, అమ్మకు నాయన వణుకును, 

ఈమ పుట్టినప్పటినుండి ఉగాదు లెన్ని కాలేదు ! 

ఉక పుట్టినప్పుడే ఉగాది పుట్టినది, 

ఊరు అంతా వ డ్లెండబెట్టుకొంకే నక్క తోక ఎండబె్టోఫొన్నదట |! 
ఊోరక మూవమా అనక నాపెళ్ళాంతం డీ అన్నట్టు. 

ఊరక రారు మహాతు లు ! | 

డారకుం కు ఉ త్తనాబట్ట, గీచుకుం కు కు (గిట్లుకుం శు సలననాబట్ల ! 

డజారకుండడంకంకు ఊగులాడటం “నేలు. 

ఊరకుండ లేక, ఉస్పరిని తేగులుకుంకే, తిట్టుకోక తన్నులు తెగి 

లీస్తున్నా డట ! | 

ఊరకున ష్న ఒళ్ళు ఉమెత్తాకుతో రుద్దినట్టు, 

es 'చేవునకు ఉపాశాధన ట్టు వచ్చును? 

జార రకున్న (వాణానిక ఉచ్చు. తాళ్ళు (ఉం తాళ్ళు) వెయ్బకొన్న ట్లు, 

ఊరకున్న (పాణానికి ఉరి, పోసు (పెట్టు కొన్నట్లు. 

ఊరకున్న వాడికి ఊహలు లావు (ఎక్కువ), 
జోరకున్న వాడె ఉ తమయోగిరా ! 

హారకున్న వారికి ఉల్లిమిరియం సె్టెనట్ట్లు. 

ఊరకున్న వారికి ఊరెల్ల' నోపదు 

ఊరపిచుకకు తొటికాయంకే గూడు ! 
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డోర పి పిచ్చుకమిోాన తాటికాయ ఉంచినట్లు, 

ఉారపిచ్చుకమోవ వొడి శం చాయుధమా ( 

౮ారపిచ్చుకమిాద వాడి వ(జాయుధమా + 

హారవందికి సన్నీ కు “ంథమా ? 

(వారించి ఊరించి ఉగా'దెనాడు బూరె ఇచ్చెనటి ! 

ఊరికళ గోడ లే "తెలుపును, 

హరికి అమాసే లేదు అన్నట్టు. 

ఈరికి ఉపకారంగా ఆలికి చీర (కోక) కొనిపెడతాను, ఇంగింటికి 

డ బ్బీవ్యండి అన్నట్టు. 

ఊరికి ఉసకారమా అలికి చీర కొని పెట్టుట, 

ఊరికి ఉపకారి ఆనక చీర కొని ఇచ్చినట్లు (ప్టానట్లు). 

ఊరికి ఒక బోగమువయితే బోగముది ఎవరివద్ద ఆడును (ఆడగలదు ?) 

హరికి పోయేవానికి లేకపోయినా బహిర్భూమికి పోయేవా?కి ఛత్యం 

కట్టుమస్న ట్లు, 

ఊరికి వచ్చినమ్మ సీకుకు రాదా + 

హరికి ఉంకు ఊరా? చేరా! 

హరికి ఉండక ఉల్లంకలు ws ట్ర చెబ్బుదెబ్బలు సేవకులకు aero ! 

కారిక ne గుడితో పాటు పెట్టు మన్నట్టు 

ఈారిశే వస్తే మావాడు సన ఉన్నాడు అన్నట్టు. 

ఊారిజబ్బు pe ఎయుగును, ఉద్యోగిజబ్బు ౫౦ కోకు ఎటుగసను. 

ఊరిన ఫపుండుమోన ఉప్పుకారం చల్లి నట్టు, 

ఊోందగ్గజ చేనుకు అంవటూ దొంగలే. 

ఊారినిండా అస్పులు, తలనిండా బొస్సులు, 

(ారినిండా అప్పులు, నోరిసిండా పండ్లు (పళ్ళు). 

ఊరివిడుగు (శని వచ్చి సీరిసెట్టిని కొట్టినడట | 
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ఊరిముందరికి వచ్చి నాపెళ్ళాం పిల్లా ఎట్టున్నా రని అడిగినాడటు |! 

ఊరిముందరి చేను, ఊరిలో ఊ (ల్లో) వియ్యం (కొరగావు). 

ఊరిముందు ఉరుకులాట, మగనిముందు గంతులాట. 

ఊరిలో కుంటి (ఊరకుంటి అడవిలో లేడి, 

ఉఊోరివరకు వచ్చి ఊంముందు పరుగెత్తినట్టు. 

ఊరివారి పసుపు, ఊరివారి కుంకుమ ఊ శేగు దేవరా! 

ఊరివారి బిడ్డను నగరివాము కొడితే సగరివారి బిడ్డను నారాయణుడు 

కొట్టును 

ఊరివారిబిడ్లను రాజుగారు కొడితే రాజుగారివిడ్లను దేవుడు కొట్టును. 

ఊరి వారె వడ్లసుణ్యాన్ని, మాఅ త్రముడ్డి పుణ్యాన్ని నాకు నేడు భోజనం 

దొరికిందిం 

ఊరు ఉంకు మాదిగగేరి ఉండదా ? 

ఊరు ఉన్న చోట మాలపల్లి ఉండదా ? 

ఊరు ఉన్నది, చిప్ప ఉన్నది. 

ఊరు ఉసిరకకాయంక, తగవు తాటికాయంగ, 

డారు ఉస్తేకాయంన, సిద్ధాంతం తాటికాయంత, 

ఊరు కాలిన మంటకు కూ డుడుకునా ? 

ఊరు కెమ జంకు ఉం పెట్టుకొన్నదట ! 

ఊరు తిరిగి రమ్మం కే రోలు తిరిగి వచ్చినట్లు. 

ఊరు దూరము, కాడి దగ్గర, 

ఊరు నాకు కొత్త, ఊరికి నే పొత్త. 

ఊరు సండిలే ఊకై నా దొరుకుతుంది. 

ఊరు పొమ్మం టున్నది, కొడు ర మ్మంటున్న ది. 

a (రు) రిమోద ఊరు పడ్డా, కరణంమోద కాసు పడదు, 
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ఊరు (రి) ముందరి చేనై నా, ఉలవకట్టయినా, ఇంటిమనిమైనా, బద్ద 

సలుకై_నా, బట్టకలిమివాడై నా మగోేకొం(డ దున్ను తాను ఆం 

ముందట బబు, 

ఊరు లేక ఫాలినేర ఉండునా? 

కోను విడిచినా ఉలవణిణుగు విగువ రాము, 

ఊరు విడిచి పౌరుగూరికి పోయినా పూనిన కరం నోము 

ళా జే చేరవన్దు శాశా! అంక గుకాన్ని ఎక్కడ కకేది అన్నాడు. 

ఊఈాళ వేసిన మడిలో నీ ముండదు. 

ఊళు చేసిన బాకీ కూళు చేసే తీపనుందా ? 
na) aa) అలాన్ 

ఊ శృేలనివాకు రాజ్యా 'తెలుతాౌరా? 

ఊళ్ళేలే కొొడుకుక న్నా ఉవాదాస మె పాము? మేం 

శళ్ళో అధికారమైనా ఉండవలె, ఊరంచు పొబమనా ఉండవలె, 

ఊళ్ళో ఇల్లు లేదు, అడవిలో చేను (పొలము) చేదు. 

ఊళ్ళోకి రాజుగారు వస్తున్నా wees సెంగ్లాము వంక జ నుమా నంగా 

చూచినటు, 
వ | ౧౫) 

"ఊళ్ళో పెళ్ళయిలే కుక్కలకు హడావుడి, 

ఊళ్ళో బిచ్చం, గుళ్ళో ద. 

ఊళ్ళో వాళ్ళకు పనా ఓఒళ్ళం తా దుమ్ము చేసుకొొన్నట్టు, 

ఊసరశేల పైరు, ఉదకము లే? చెరువు. 

ఊసరశేతం, దూనరితీగ, 

ఊనం శే తంలో అలికిచే ఉల్లికోపుల ఒంట, 



ట్ 

బు 

బుణము, రణము ఒకటి, 

బుణ శేషం, (వణశేషం, (శతుశేషం) అగ్ని శేవం ఉంగరాదు. 
బువీ మూలము, నదీమూలము, (స్ర్రీమూలము పివాకిం చ రాదు, 

శ ° 

లు 

ఎంగిలికి ఆపోశన మెత్తినట్టు. 
ఎంగిలికి ఎ్ట'లేదు ! తాగుబోతుకు సిగ్గులేదు. 
ఎంగిలిచేత కాకిని తోలినవాడు భిక్ష పెట్టునా ! 

ఎంచకురా పంచుకుంటావు. 

ఎంచబోతే నుంచమంతో (కంతలే (కంత లే. 

ఎంచిన ఎరు వేదిరా అంజు యజమాని పాదమే, 

ఎంచి వేస్టే, ఆరి తరుగునా 

ఎండ కాచిననాడు ఏకులు వడికి, వాన కురిసిననాడు స a పట్టుకున్న ట్లు, 

ఎండాకాలంలో వకులు వడికి వానాకాలంలో వడ్లు దంచినట్టు, 

ఎండచే నీడ మెజయును. 

ఎండబడితే ఉండబడుతుంది; ఉండబడితే పండబడుతుంది; బండబడి తే 

తిండిపడుతుంది; తిండిబడిలే పండబడుతుంది. 

ఎండమావులను పట్టనట్లు, 

ఎండమావ్రులలో దాహం తీర్చుకోబోయినట్లు, 
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ఎండమావులలో సీ ళుంటాయా ? 

ఎండా, చింతొ తీర్చుకొని ఎడమధ్యాహ్నం వచ్చిందట ! 

ఎండా, గాలి వాన వస్తే నక్కల పెళ్ళి, 

ఎండి వదుము సండేకంశు మురిగి ముత్తుము సండేది మేలు. 

ఎండిన ఊళ్ళగోడు ఎవడికి కావాలి పండిన ఊళ్ళకు (పభువు లందు, 

ఎండినచెట్టు ఎన్నటికీ చిగుర్చవు. 

ఎండినమోడుకు ఎజ్జసిపూలు తగిలించినట్లు, 

ఎండుమామిడి బుంకలు ఒడిలో పెట్టుకొని ఎవరి తొడు తెంపవచ్చా 

వోయి కన్నా! అన్నదట ! 

ఎండు సుండు లేకుండా ఉంటుందా * 

ఎండిక కెంత నా మురము శే, 

ఎండు నేబమిీవ బల డకాయ కనపడితే వాన తప్పదు, 

ఎంత కజువుఅయినా సులి పూరి నమేయునా * 

ఎంత కేజి నా విత్తనాలు చాచాలి. 

ఎంత చెట్టు కంత గాలి, 

ఎంత దయో నరకడికి చేంతాడు వెదుకుతున్నాడు. 

ఎంత చేసినా ఎడమచేతి కడియం కుదవే! 

ఎంత తరిగిన మిరియాలు జొన్నలతో సరిపోనా 4 

ఎంత నేర్చినా కాంతచాసులే ! 

ఎంత సండినా కూాటిశే ఎంత ఉండినా కాట 

ఎంత పాణినా ఏరు కుక్కకు కతుకునీ ళ్ళే ! 

ఎంత (పావ్లో అంత ఫలము, 

ఎంత (పన) చెట్టు ఎక్కి-నా ముడ్డి నేలనే (కిందికే) చూస్తుంది. 

ఎంత (పద్ద) చెట్టున కంత (పెద్ద) పాటు. 

ఎంత పొస్టుండగా లేచినా తుమ్మగుంటవద్దనే 'తెల్లారుతుంది. 
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ఎంత పొద్దుకాడ ఎల్ల చారినా రాళ" ంకకాడనే "తెల్ల వారింది. 

ఎంతపొద్దుకాడ "లేచినా చింతగుంటపాలెం దగ్గణు "తెల్ల వారుతుంది. 

ఎంత పోట్లాడుకున్నా కల్లుదుకొణంకాడ ఒక శే, 
ఎంత బలిసినా గొతజైకు బెలెడు తోక, 
ఎంత మంచికత్తిఅయినా తనవిడిని (క్రి గంటు చేయదు (పెట్టలేడు). 

ఎంత మంచిగొన్లకెనా నిమ్మకాయంత నెట్టి లేకపోదు. 

ఎంతమంచి గొల్లోని వైన యాస (ఇప్పు) కాయంత ఎ భుంటుంది. 

ఎంతె మంచిపందిఅయినా అమేధ్యం తినకమానదు. 

ఎంతయ్యా ! ఇవ్యాళ లాభం అంటే ఎతిగినవాడు, ఎణివాడు 

రాలే దన్నాట | 
(J) 

ఎంతర్నా| తికాడ "లేచినా సల్ల రాళ్ళ కాచే తెల్లాగుతుంది. 

ఎంతేలాను మొగవాడై నా ఆడడానికి లోకువే. 

ఎంత లోభ ముంశే అం” ఖర్చు. 

ఎంతవానిశె నను వేపుడు మంగలమెనా ఎరవు కావాలి. 
qa. ళ్ 

ఎంతేవారలయినా కాంతదాసు తే, 

ఎంతే స్వామి పసాద మైనా ఇంగ చేదా? 

ఎందుకు ఏడుసావురా పి వాడా అం ₹ే: ఎల్లుండి మావాళు (మాఅమ్మ) 
pn య య af) సే 

కొడతారు (కొడుతుంది అన్నాడట ! 

ఎందుకు పుట్టావు ఏకా అంగ ఎదుటి వాళ్ళను శ (మ) వ్య్త్రిం చ 

టానికి అందట |! 

ఎందుకురా గడ్డి తింటున్నావంగే సటేళ్ళమ్య్ పింటున్నాను 

అన్నాడట |! 

ఎందుకె నా ముఖరాశి బాగుండా బన్నారు, 

ఎందులో ఫుట్టినపురుగు అందులో చస్తుంది. 

ఎందులో పెట్టినా అతా. 
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ఎక్కడయినా బావ అనుగాని వంగతోటలో చావా! అనకు. ఇ 
ఎక్కడ ఉన్నా వే కంబళీ అం కు చేసినచో పే ఉన్నాను "వంగళీ అన్నట్లు, 

ఎక్కడ ఉన్నావే గాంగళీ అం కే వేసినచా కే కంబళీ అన్నట్లు. 

ఎక్కడ కట్టిలే నేమి మనమందలో ఈనితే సరి, [ 

ఎక్కడకు పోయినా వల్నాటిశని తిస్పదు. 

ఎక్కడకు పోయినా కర్శం ఎదురుగుండా నే వస్తుంది. 

ఎక్కడ కొకినా కుక్క కాలు కుంటు. 

ఎక్కడి పొన్లు గూకినా ఇక్కడికే రావాలి. 

ఎక్కడ మేసినా పేడ మనపెరట్లో నెయ్యాలి. 
ఎక్కడ మేసినా మనఇంట్లో పాలిస్తే సరి. 

ఎక్కడా లేకపో లే (మొగుడు దొరక్క-పో తే అక్క మొగుడే దిక్కు(గతి 

ఎక్కడికి పోతావు విధవమ్మాా! అంచే ఎంట (జంట) వస్తాను 
పదవమా జ అన్నదట |! 

క_డికి "నళ్ళినా తెక్టు వగానే. 
ఎక్కడి దక్కడే ఉంచి ఎల్లమ్మ ఇ ల్ల లికినట్లు, 
ఎక్క_డిదిరా ఈపెత్తీనం అంట మూలనుంళశ1ు నైన వేసుకున్నా 

అన్నాడట ! 

ఎక్క_డిసీన సల్లానిశే చేరుతుంది. 
ఎక్కడో కొడితే ఎక్కడో రాలినట్లు. 

ఎక్క (క్కు) మం కే ఎన్దుకు కోపం, దిగమంచే కుంటికి కోసం. 

ఎక్కితే గుజ్జపుకాతు, దిగితే కాలిబంటు. 

ఎక్కితే రైలు, దిగితే జైలు, 

ఎక్కిన కొమ్మ కొట్టుకొనినట్లు, 

ఎక్కి-నవానికి ఏనుగు లొజ్జు, 

ఎక్కి. పోయి పట్టి చూచి, దిగివచ్చి రాళ్ళు రువ్వినట్లు. 
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ఎక్కి-రిం చబోయి (నెక్కిరించబోయి) 'వెలకి (త్ర లా పడ్డట్లు. 

ఎక్కువగా తిన్న పొట్ట, ఏకులుపె్ట్టిన బుట్ట చికుగవు ! 

ఎక్కువ తెలివి ఏడద్చుకారణం, తక్కువ తెలివి తన్ను లకారణం. 

ఐక్కు-వయినసొమ్బు (నాహ్మల కిత్తునా 2 బట్టికి త్తునా 2 

ఎక్కువ "నెల "పెట్ట గుడ్డనూ, తక్కువ "పల పెట్టి గొడ్డునూ కొనరాదు. 

ఎగతాళి అంశే వడువవస్తాడు, తు ( అంటే వొట్టవస్తాడు 

ఇంట్లోకి నెడతొడు, ఇగిలిస్తాడు, ఇంక నామాట వింటాడా ? 

ఎగ దీసే (బహ్మహత్యె, దిగ దీసే గోహాక్య, 

ఎగపురి, దిగపురి. 

ఎగరబోయి బోర ప పడి ఊరు అచ్చివచ్చింది కాదు అ అన్నాడట | 

ఎగిరిన దూది గాలిలో ఎంతసేపో ఉండదు. 

ఎగిరెగిరి దంచినా అంతే కూలి, ఎగరక దంచినా అంజే కూలి, 

ఎగిటే ఎదే గంగ మోసేది. 

ఎగువా దానంగం, దగువా డాసంగం. 

ఎచ్చిడి ఎగబలికిన కలుగుగిళు కలబలికినపి. 
య ౧ గ) 

ఎచ్చులకు ( పాచ్చులకు) ఉచ్చ తాగితే నోరంతా గబ్బుగబ్బు. 

ఎచ్చులకు వటపోతును కోసే ఒళ్ళం తా బొ చృయిం వె, 
యాట 2 

ఎచ్చులకు (ఎ మ్మైలకు) ఏ లేశ్వరం న సక్క-తోలు కుక్కు. తెడ్డు 

పోయినవి, 

ఎచ్చులకు వేటపాలెం పోతే న్న్న విలగుడ్లా తీసుకున్నారట | 

ఎటూా కుకుబోణికి నా యాప (వే) కాయంత ఎ అుంంుంది, 
“మట్. €-__ కతి 

ఎడదిడ్డ మం కే పెడదిడ్ల మన్నట్టు. 

ఎడపిల్ల వరాలితో సమాసం 

ఎడమచేత్తో చేసింది కుడిచేత్తా అనుధవిం చనలెను. 
ఎడక తెర, నాలుకలో 'బెంం, 
డె గ 
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డే శు అచ మన ఎడ్ల మంట తై మన్నట్టు, 

ఎతలకు ఏరుబడితే నకికుంపటి అయిందట ! 
ఎతృం పోయేవాడా! వమట్టలో ఓనుడుగు వేసి సోరా అన్నట్లు, 

బఎక్మి వచ్చిన కాపురాసికి ఏకా బూనినా ఒక శు. 

ఎత్తుకుకిన్న వాణి పాముతో పైటుకుం *: అంతా నీపి బొంతలో పెటు 
ఆని ౯ లావి టు టు 

కున్నా డట | 

ఎత్తుకున్న శంక నుండను, దించిన దిగువ నుంపటు. 

= షల లో 
ఎత్తుకున్న బిడ్డ (వాడు) మొత్తుకున్నా గిగము (విగ), 

ఎల్తేకొనితిన్న బో త (జోల) ఎవుకుగా వసే + ంకనున్న బో లె (జోలె 
ఎలి నం 

సలాం వేసిందట | 

ఎతుపడిన గొడ్డు ఫులికి జిడుస్తుందా ? 
— Ge pea 

ఎతుభారం, మొకుకోళూ, 
న న! అ 

ఎ నెస్ అడుగు వేసే సృలొకుమోన ఒడింబ ఎ! 
డీ బి <M 

ఎకేవా డుం పె వకులబుటా బరువే, 
జాలి A) 

ఎద ( వెద) ND జు కుల నం 
యి 

ఎన (దు) ట అన్నది మాటి, ఎదాన పెటీంది నాం. 
రు 

ఎద (దు) ట ఉన్న వాడు "సండ్ కొడుకు, 

క అ న అం : + Sy nh YD ఏ శద (దు) టి పొయ్యి వుండి తే 3 స పొయ్యిల సళ్ళ పెసుకొన్న ట్టు. 

ఎద (దు) టి ఇంట్లో “పం అనుతూఃం (౧ సూతంట్లో 'పెంస అవుతుం 
CY 

దనుక న్ను. : 

ఎముగుకుండా అద్ద ముం ఓ ఎ (ఇ) కి_రింయుకోే బు దవుతుంది. 
a) ee 

ఎదిగినబానిని' ఇం చసుకున్నట్లు. 
గా) 

బవురు తిరిగిన కుక్క_ను ఏవ్ కరవ లేదు. 

ఎదుగుసడ్డమ్ము ఎండిపోయిం సట! 

5 వే స we NY మీ i 

ఎవరు పె కుదురు $8 ట్రంచుకుస్న కు. 
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ఎదురు సెట్టి చదరంగ మాడినట్లు, 

ఎదుణొమ్ములో ములుకణ ఫొడి-చినటు, 
aa) డవ NN 

ఎద్దుఅంత కుష్పయి లే ఏడువుట్ల చోళ్ళు. 

ఎద్దుఅడుగులో వడుగింజలు పడితే మైమపంట పలుచన, 

ఎద్దుఅడుగులో వడు చావిడము లుంళు సట్టుకో బోతే బది పాటి 

పోయిన 

ఎద్దుఅడుగులో వడు సొరచేపలు, 

ఎద్దు ఈసింది అంశ గాటను (కొట్లాన) కట్లు మన్నట్టు. 
a) లు లు ౧౯) 

ఎద్దు ఈనింది అంశ గొందిన కట్టు మన్నట్టు, 
ఎద్దు ఉన్న వానికి బు ద్భండదు, బుద్దున్న వానికీ ల! ద్దుండదు. 

ఎద్దున్న వాడి వ్యవ సాయం చూడదు, మందిఉన్న వాడి మోసుబంం 

చూడు. 

ఎద్దు ఎండకు లాగా, ఎనుబోతు నీడకు లాగా. 

ఎద్దు ఎండకు లాగ, దున్న (దూడ ) సీడకు లాగ. 

ఎద్దు (నె ఎక్కిన తీరు కాదు, సద్ది తిన్న నోరు కాదు. 
ఎద్దు ఏడ్చిన య (వ్య) వసాయం, ఆలి ఏడ్చిన సంసారం ముందుకు 

“రాదు, 

ఎద్దు వ మెబుగురా అటుకుల రుచి, గాడి చే నుతుగురా “ంధవు 

పాడివానన, 

ఎద్దుకు, ఎనుబోతుకు లంకే వేసినట్టు, 

ఎద్దుకు ఏమి తేలుసు అటుకుల రుచి. 

ఎద్దుకు కొబ్బరికాయ ఇస్తే వం చేస్తుంది 1 

ఎదు కొవ్వి ఆబోతుపె జంకె చేసినటు, 
a) an గ 

ఎద్దు శిగవేయ, బకైకు నగవేయ, 

ఎదు ఓగ వేదు (4) సె బాగ లేదు. 
© Cn 
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ఎద్దుకొద్దీ సేద్యం, సద్దికొద్దీ పయనం. 

ఎడ్డుగా వడాది (బతిశేకం కే ఆబోతుగా ఇక నెలలు చాలు, 
ఎద్దు చచ్చినా వెవి బాగా పడింది. 

ఎద్దు చేను మేసివోబే గాడిదకు "చెవులు ర్ీసిస నట్టు 

ఎద్దు తంతుందని గాడిద కాళ్ళు పట్టుకున్నట్లు 

ఎను తంతుందని గుజ్టిము వాలున దాగినట్టు, 

ఎన్దుతో న్వనసాయం, ఆలితో సంసారం. 

ఎద్దు మంచ మెక్కి నట్లు, 

ఎను దున్నగా వ్గముజు వగర్చినట్టు, 

ఎదును అడిగా గంత కటడం ? 
ది లు 

ఎద్దు ఎక్కి-సవాడే లింగడు, గద్ద నెక్కిసవాడే గంగడు. 

ఎద్దు కొద్దిలో కొసరాదు, బట్టను భారీలో ఫొనరాదు. 

ఎద్దును కొని తలుగుకు లోగినట్టు, 

ఎద్దును చూస్తే ముద్దు వస్తుంది, ఈడ్పు మూస్తే ఎడ్చు వస్తుంది. 

ఎద్దుపుండు కాకికి ముద్దా 2 (నొప్పా శి (రుచి). 

ఎద్దుబలము, ఏదీ బలము. 

ఎద్దు వీడయితే చేను బీద. 

ఎద్దు మంచిదయితే వ (వే రూరికి పోతుందా ? 

ఎద్దు మోాసినంత, గోనె ప్టోసం గ, 

ఎన్దులవెంబడే తాళ్ళు, 

ఎద్దులా కష్టపడినా ఎంగిలిగంచే గజ, 

నులు చెయ య్యను, గుజ్రాలు 'మొయ్యిను. 

ఏ, బండీ వకమైతే కొొండమిోానికి ఖొనివో తాయి. 

ఎన్హులేని సెద్యం, నద్దిలేని సయనం, 

ఎద్దువలె ఉండీ 'శేలుమం(తేం "తెలియదా? 
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ఎద్దువలె కుక్క_ను పెంచి కెడ్డి తానే 'మొరిగినట్టు. 

ఎద్దువలె తిని మొద్దువ లె సి దపోయినట్లు, 

ఎద్దూ తూలాలని ఉంది గంతా పడాలని ఉంది. 

f~ -§ జ్య నం జ గ నూ ఎడాదికి నమ్బను, మొప్ప ముప్ఫైవీళ్ళకై నా న గడు 

ఎద్దో అంటే గిద్దైడు పాలు అన్నట్లు, 

ఎన్నడూ ఎజుగని కడ్డి గుజ్జు మెక్కి తే ఎ (౨) సకముం నయిందట ! 

ఎన్నడూ ఎటుగనివానిని ఎద్దులబేరానికి తోలికే ఎత్లైకుకు ఎనభ 

నల్లెద్దుకు నలె అన్నాడట | 

ఎన్నడూ నామగడు ఎల్లీ! ఎన్నీ! అన లేదుగాని ఇల్లు కాలిననాడు ఎట్ల! 

ఎల్పీ! అన్నాడు. 

ఎన్న డూ దొరకనమ్ముకు ఏగాని దొరికితే సఏడుముళ్ళు "పట్టిందట ! 

బన్ని పుటా 'లేసినా ఇత్తడి ఇక్కడే, పుత్తడి పుక,డే, 

ఎన్ని బూతుల నె పిడికెడు కొజైలు కావు, 
ము =) 

Ma pe ఆచ hie / ఎన్ని సూదులై ప ఒకగడ్డపార కాను? (అవుతుంది). 

ఎనుబోతుమిోవద వాన కు9సిసట్లు, 

ల్ కా స 3 (2 ఎనుము ఈసనింది రెడ్డి! అం పీ “కమి కదే బొడ్డ ! అన్నాడట | 

ఎనుము తన్నునని గుజుసు .నుకకు పోయినటు, 
రి na) 

ఎన్నో కంతులు కోశానుగాని నాకంగంన నొప్పి వీవు. 

ఎన్నో (వ్రణాలు కోసినానుగాని నా వణమం? తీఫు లేదు. 

ఎప్పటిఅమ కు నిస్ప క గతి (౧స్న్ట్ర) గతి), 

ఎప్పటి నులు అస్పటిే. 

ఎముక కొణీశకే కుక్క. ఇనుము కొజకునా ౪ 

ఎముక లేని నాలుక ఎట్లా ఫిప్పినా విళుగుతుంది. 

ఎముకలేని నాలుక ఎమైనా దొర్హుతుంది. 

ఎబజును మూాపి (వేసి చేసను పట్టినట్లు. 
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బక్ మటిస్స్ సల స్యవాహృూస్ణ సమృరాను, 

ఎగ్) ఆకా యు కు బ్రష్టు వాసము, 

ఎటిచేం (భూమి * ౦0౨ ఒకనాకి వంట 
Ra 

ఎంఎన్ చేపిపపాం ౧ స షానా పోషాటుకోన తే, 
| లు 

ఎశీగీ మరిన్ ఎ ము గో. దివారివక 
GH గళ్), 

మ మం బల్ ఇల క్ష క. 
ఎతతుప్రే ఆటను ఏడుసనుడిం కు రెనస్కు 

I) ' . 

DED VE క 

Ea ప్త న ర ఖో ee ణ్ చె 
ఎటు? ఈగో ఎ బ్బులు వసే వకులు సి ముగుడు వకుకు తాజా? 

ళ్ళ (2 ey 3) 

1 ఆప = a Pees న నన. సననగా వె 
\ డు ) 

1 ల wy 28 ప 
త. ఎత (+0) న) బి (3 సే కర గమః P 

Mw మై. [ఉంటం a = or ట్ 
ఎను పస కల (ను ఏబుబడిణియిప కోడలు, 

Ye: ఇ ఫో OFS జూ ఇ ఇ 4 నే ల లో 

జప ( ణ్ ) న్ ఆ 0౮ రా, 33 gr) గలి కొసను, 

వ “ది శ 

ప తై () ప్ర Bao we DE దో క toy ఉమ 
A) 6 (౧౪) 

Nw i వా Vif డు తం యు (- 2) ప్ర్రం నౌ ee (వసా చెత్తకు మరి ఉకొతుకు 
ఓ ల నాన్ క. 

సుఖా వీసీ? . FO WEAN 
Wey చి 

ఇ నా! ఇద i . క. ష్ మ den cr IE అప్ | 

లము 3) వ్ర గాము సన లు బమవ్రుబ చెబు తొయ్యా పట్రా జపులచెటు, 
న. వ 

అందున పవ సోకు అ తగ 

ఇల, తో స్టో తంల సల్ శో శ wrt న మ EG 

ఎలమజుకి ఎషు సవ్వ రావు, పావుట్లువ థు నివ్వరాదు, 
29 © లు 

ఎల్ల పాములూ తల లెక్కనే ఏలికపామూ తెల ఎక్కిందట! 
గాగ) 

ఎల్లమ పెళ్ళిలో పుల్లమ కో భనం. 
| 
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య్ "ఇ ము, a వ్ శ ఇ "చె 5 జ ఎల్లయ్య శె కు లేవు ను 5) పుల్ల యష్వకు (అ ౫ వేను, అ ఫూకుగనే, 

సన 
ఖల నాళ సు (గయకు నెం నాావి 'నేసంసుంష, 

na) 7 (ఈ) ఇ 

క p r క శ | త 
i = శ్, 

గా) (గ) 
టు ష్ 

ఎలి డానికి en తార్చిష దానికి సుం ౧ 
గ 

ఎల్లి మోప పగి, స. మోద మల్లి, 

ఎల్ల సెట్లిలెక్క ఏకలెక్క.. 

ఎలుక ఎంతె నడ్చినా పిలి తసపుట్టు వవలను, 

ఎలుక ఎంతకాలం సెసదిక్కె- ( ys) 

లుక సట్లో పోవే నేమి? పులి బోను. సోకే తేని? 

లః ుకచావ్రక పల్లి మనూ) మ్ సా ? 

ఎలుకతోలు ఎంఐ తోమినా పలుమ, 

ఎలుకమిద కోసము పంక చిచ్చు పవిట, 
Et ఉం" 

ఎలుకమిది కోపొస ఇ ల్లేర్చినట్లు, 

ఎలుగునౌడ్తుకు ఇ నేవి? అ వేమి? 
Ge 

ఎలుగుబంటికి కెలటనము తీసినట్లు (-ంటగస్ప.౯) 

ఎలుగుబంటి కొట్టకుం ౧ దీవించిన ఫలము 

డ్ (ని) ఆయుఫము వానిజౌమ్ముుప వినుము, 

ఎవడిజిం'దెం వాడికే ముప్పు (ఉక). 

ఎవడిజ్పం వాడెకి తెలియ ద్రం 

ఎవడినోబికంపు వాడికి తెలీవు (కెలియదు). 

ఎవడిమగ్లాని? జాడే సేనాధిపతి. 
క జ 1. వ్ గ J చే ఎక 

ఎవడు కేవ్యిస (ైన్వుకున్న) గోజిలో వాడే బడును, 

i దా She OAT ఎవరిఅబ్బ(శాద్ద మురా పక్కి "పక్కి ఏడున్తావు 1 

ఇచగిఅబ్ననామ్నూరా వెక్కి నెక్కి ఏడ్పెవు! 
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ఎవరిఇంటిదోసె చూచినా తూ 

ఎవ%వడుపు వాళ్ళి? ఎనును తాగులుగుంగి, 

ఎవరికో rT గ 
— LE >” 

ఎవరికంఫ) వారి కింపు. 

fF 
4 న నన్ ee Og ని షి hee: 2 ఎవరికీ ప్ప బిణ్గవ్రురా ఎక్క అక్కిం (క్క క్కి) వేను? 

ఎవరికి పట్లావె దంపసు) అం మోాగో వ జక్కింనుడికి |. AE స 

c c ఖే జ 

ఎవరికి వా ప యమునాతీ చే, 
(న్ సే 

ఎనరికొంస తెయడా” కి ఈజం"*ం వేషం తతాన్బు! 
స నం (| ae) అ సై ఖ్ య 
నవ్! AP ( జ్ర లే ay ఓ ~~ (మెన్ అ ( మ. వ 

డడ 

వరినీళ్ళల్లో వామ మునుశవ గును, 

= వరవోపాస వాళ్ళు చేశాము, 

ఎవర్మిపాణం వాళ్ళకు తీర (కప్ప) 

ఎవడెవపిచి* చాచి కొ,౧3 స) 
ట్. 

ఎవరి పెళ్ళాం జ "నా రన? 

వంపి గుడ వాూకి పీ 
a. Ci 

ఎవరివిడ్డ వాళ్ళికు తిప్ప 

ఎవ%మున్నకిందికి నీళ్లు oN హామి (నాగ ESE ఎుస్తుం మె, 
వు ప అర్ భి ఆల్ 

ఎనన చెడ్డా కోయి ME న్నా 1 అండీ నోివణ హడానోయి 
(ళ్ళు ™ I 

అ (లా ఎపంరాడా) అన్నాడట | 

మైన న్త వార కొౌసంపం, 

ఎవర ఇచ్చింది ఈమాక్యం అం" నేనే ఇచ్చుకున్నాను అన్నాడట! 

ఎనరు ఏమి చేసినా ఇంకి ఆ. ఐవుతుంచా? దొంకికి కడ వవుతుందా. 



ఎ 
ఏఆకు రాలినా ఈతాన రాదు, ~ 

~ వల్షంటికి వచ్చానే కోడలా! అంచు ఆఇంగే వచ్చా వే అన్న నటు! 

ఏజారి కేది డాం (తెబున్ర) ? 

ఏటజోరు నతానూ! అం ౫) నువ 5 బాలామూా! అన్న దట! 

వఏడజాొరు మోది ? అం) స మూాతతోకు అన్న డట! 

ఏఎండకు ఆగాడుగు, 

వకయి వచ్చి నుకొయి బోసిన ట్టు 

నకజిను ని స్వం ౧) ఆకళ్లై వి (అజీ కాలుతుంది. 

వకాదశా (గాహ్మాడా ! అంగ. కాజీ కొరనిఎగ గ డోస్తావు అన్నా 

డట! 

ఏకాదనొ, న (గెహృ్మడా! అం“), ఆజవయి కాపురాలు 

చేస్తాయా గి అన్నాడట! 

పఏకాదశిఇం 'ఎకి శినరా 'రోయినట్టు, 

ఏకాదరినాగ ఫు తబ అం 'ఎుగుంటా వేపు $ అంగ) అది న్ న సము నే 

ఆరంఫిం-నాను అన్నా జగ! పూరా టు ౪ ఎంగకు అం *ో 

లేదం శే నిన్నటితో (వంనహాప్తి అన్నాడట ! 

ఏకాదశినాడు పేలపిం% ఏళకపవో జే "రాకాసు ఈ పున తెంప 

ఏకాదశిమరణ నుని wn సదతానా ? 

ఏకాగాకి క ఏకానికి ఉవ సస be అరా అున్షెన్ను ". ిం 

ఏకాలు జాగినా వీల శే (సల్ల "క్ర మోసం, 

ఏకుదారము, ఏగానిపుస్తా, 

వకులవంకి మెతుకులు వేసుఖొని ఎనుముషపికుగు పోసుకొని యమ 

రాలినిగనుక తింటున్నా నుగాని దగ్గరికి రాకండి సీల్లలారా | 

ద (జ) డుసుకు నేకు అన్నట్టు, 
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వకులు పెడితే (ఉంచిన) బుట్టలు చిపగనా ? 

వకులు వడశకా లేను, ఎతు (ఎక) ఇటా వేను, 
బి చనుల లి 

ఏకులు వడికినట్టుూ కాను, 'ముగుడిద్యజణ తొంగున్న న్న్టా కాను, 
ల ల్ల అ . . 3 ఏకు లేసి ఆరాటము, మొగుడు బేగి పోరాటము, 

ళా (గ్రహము షీనా ఆహ " టఉరాషా, 
లు లు 

అ్ళెా గానిపుసె, వకుదారము, లైనా 

వగానిముండ కు డబ్బున్నర తనం 

ఏగాలి కాడాగం, 

ఏగాలి కాచా? (బి౫ స్ట, 

ఎగాలి పిస్తే అగా పెకి క్రొ్టుక పోయిసీము, 
iy 3 ; 4 

స సే ఏంనివానికై నా ఒండుతుంచ, 

సై క 
LA ము మె ఎక్ (=జ్ట) మాలై గస” x SNM 

Ua స గా శ EE ల్ న 

సగుంటలో నీఎ ఆగుంటలో నే ఇంకుముంం. 

సగుత్రానికి తోక ఉంటి ఆగుజ్లను ఊాప్పకొం'ుంగి, 

సగూూి చిలుకకు ఆహా లును, 

న UR [1 చు ల దష జాణ న న సాం” సంక్ నాకినా నమా లెదుగా ససుచంక నావా గా” ఉంసె, 

పసవెటూ చేనివోట ఎంబి (పంపి పటు మిహోవ ఫ్ ముం 
00) లః ద్. 

ఏటా కడదాక ఎంనుకు కానా ? 

ఏటా ఎటూ చను ఏమి సండింగను? 

క్ ఎ న క i 

వఏకిఅవ చల ఇచ్చే క్ వణ సటో సచేసే సయం, 
ళ్ళి న్ 

జి 

ఏటిఅనతల జలే తే న! వ్రు అన్నకు స్ 

[ర a ఎజ్ జో 

సకిఆవలి ముత్యెములు “తాాఏకాయలం గాస్ అన్నట్టు 
ల మట. 

ఏరిఈఏకు. లంక మేతెకు నగి. 

| వ. వటిఒడ్డు చేను ఏరు వసే, సిలుచునా? 

ఏటిఒడ్డున చేను, చీటికిమా.! (మాటిమాగికి) భయం, 
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ఏటికి ఎదు రీదిసట్లు. 

ఏటికి ఎస్ప్వుడు పోయినావు ? ఇసుక ఎప్పుడు తెచ్చినాను? అంపే ఆడ 

వారు తలిస్తే అ దెం3సేపు అన్నదట! మగవా ఇ 
— ఆవ్ 

_ 'దెంతసేఫు అని నాలుగు వాదినాడట | 

టికి లాగితే కోఎక్సీ కోటికి లాగి కే నే సజకీ అన్నట్టు, 

రీ2దపై (మానుకు ఎస్వుడూ స్ జనమే. 27౫ 

(ల్ల 95 - శో ఛి ప లా 

ప**వుంికి వీఏవున్ను తో శయిసోు, 

Ey) ot rs స న్ని జని ప 
ఎటీవమి ప చవసకు కామారా చిం౫. 

పి౨వంప' అనం సీుసాకు ? (వస వంపి త్రీ ఎవంపవ్ర న సుక) 
యం! 3) 

ఏకివద్ద సక కౌగాొన వాపు బఎససునా ? 

a వృ నోటితునద, 

ఏక్కొహనక్క-కు పాటి శ వేమి తెలుసు? 

పుకు వలు మాబికు మాటు, 
ట్ 

ఏట్లో ఉదా “మున్నది ది సూ. లో | 

re 

a స్ 

తనువును చెం ౩: ౦ణంవ జె, రా 

ఏట్లో సుడ్ల వాసికి ట్ a ఎస్నికిటు, 

ట్లో వా శేసీ్సు ఎవ తౌగిసె ఏమి? 

వటో సంకాయిలు కాస్తవా? అం". కాస్తసి అన్నం 
ఎజి 

టి త న; స్ మ 

~ 

(a 9 SON ఆపే ద్క ఆన ౪న అ గ వ. ఇ 
ఎడినగలిన్న్ ౬9 (ఏడ్చిసక ద్ద) we (న్య) స TPN 0, 

ఏడవగా ఏడనగా ఎఆజివాడ. చాడు 

గ [ కత లలా లి YS 0 ఐడీ ణీ (స్స me ఆర్ ఫ్రం ర్ ష్ ౫, 

ఏడి ఎడ్సీ తి తెద్దెన fe) "ఇట్లం-దుకొన్న క pe 

ఏడ్చి "మొహారఠి కడుగుకొన్నట్టు. 

ఏడు ఈత లీసిననక్క_కు మూడుఈకలీనిన నక్క. తినక నేర్చిందట ! 
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ఏడు ఎండలవి తేనాలు ఎం౫వజపుకై నా ఆగుతాయి, 

( Cer ఇదు జ్య మ్ i పే. మ > | 
బడు స గ) య క్ర మాటు ast ay) 7 మ) లె rs గ ౧ as భీ é షన క 
ఏడు కరవులు ఎస్తున్నాయిగా అం , శొవినవులోచే నో ఆకు 

ఇల 

న్ హర 

హ్ న సేపు చాయి ప. ( 

ఏడు కుకుగ.లు మూ ఎవ ను కొస విన్నాము. 

ఏడుగురిని మారిస్తే పద్దగాడసా? 1! 

ఏడు నెంంకు ఎనుప నడకలు అస్మి, 

ఏడుపు ఏడింటి కిం, 

ఏడుపులో ఏడుపు ఎడమచేయి వా పట్టు అన్న క్ర. 

వడ్చులో ఏడ్పు ఎడవుచెయి బయట పట్టమన్నట్టుం 

ఏడు మినువుల కెల్లీ నా( ou ఎకుబరాటు ౦ కబ్బలా ( లేము. 

ఏదు మూజఉులట" Fm సజు అకుగుు వేసినా గుణం తెలుస్తుండి, 

వడు మాసికల చీక, ఎనుపభాసెంగాల జనిక, జబుగుహాూ జసుగుతూ 

చేను సాపు కట్టువవచ్చినాను. 

పడుమెనుకుయు నిం * వదుుం” ష్. 

> 2 వాల శ Pa Pa తో 

ఏడు సాస్ట పాసి? చేలో ఒండివకంకిత. సడుుసన్నె ౨ంసచ్చు. 

ఏడుస్తావు ఎలుకా! అం: నా నాథ నీ కే మటుకు అన్నఎట! 

ఏడుస్తున్నా :0దుకు (భాహాడా 1 అం ఒ ఒకనాడు నా మొహం నివి 
అనన అయ1ఒ eu స 

ఏడిసించా అన్నా వటి | 

ఏడుస్తూ వపకువాక సాగితే కొడినేడి (మోకు దొంగలు దోచుక 

పోయావలట | 

ఏడుస్తూ న్వనసాయం చేస్తే కాడిమేడి కొలెసనోయిందట |! 

ఏడుసూన్మ వాణి చాసివముకౌయులు కావాలా ! అం టప దానికా తే స్తూన్న వాల్లే దానిమ్మ 
నావాలి అన్నా డట | 

వడూళ్ళూ తిరిగినా ఎజ్జకల్దదాన్ని కొనుమన్నారు. 
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నజ్చృదాని ఎడమ చేపికిందా, క నాగ్ కండ వేచికించా కూర్చో రాదు. 

జ్చేదాస్ "మొగుడు వస ఏకు స చేదా మొగుకు ననాడు, 
ర్ 

య. ముగు్హు వస్తే నా మొగు వచనా వస్తాడు. 

గం 

ఏచ్చేడాని బిడ్డను ఆనే హకొినవొను అ (9 

ఏతొనులో పీలిక ఆతానుకు వెం చుట్లు, 

ఏతావుపాటకు ఎభుఫపుపాట నేణు, 

ఏడ్చేడాని ఓ బిడ్డకు అటంపుండు వావి టు, 

న ఫ్ అం” Lr అక 

వడారి అం ను గోగారి అన్ను, 

పద్ పనా దయ్యము పట్టనట్లు, 

ఏదీకానివేళ గేదె ఈనినట్టు, 

ఏదుకు పెడకెల బుద్ది, 

ఏచేవుడు వర మి చ్చినా పసిమి లేంచే ఏప్లలు పుట్టు, 

ఏనాడు నేవు ఎటిగడ్డచాకు, 

ఏనుగంన పండ ఉండేకం ౯) ఏకం త ఉండేద మేలు. 

ఏనుగు ఇచిన డాడకు అంకుక వానగా ఎంగ ? 

వనుగు ఎత్తుపడితే వనుగే తేవాలికాగి ఎవరు లేపు తాము, 

ఏనుగు ఒళ్ళు ఏనుగుకు మ చీమఒళ్ళు చీమకు బకువు. 

వనుసవ ఒకసీమ, గురక? కు బై వత షస. 

ఏనుగుకు కాలు విిగడం, వ్ తక్కు సంక కా సమము 

ఏనుగుకు (క్కి) సలగకాయి లు (ఎలక్కొ-యులు లొటలొట, 

ఏనుగు (న) కు సిళ్ళు చూవసట్లు, 

ఏనుగుడా హోసికి చూరనీళ్ళా 1 

ఏనుగు సడచినా, గుజ్జిము ఒరుగెక్తినా ఒక సే 

ఏనుగును ఎక్కినవాడు కుక్క-కూ ౫కు జడియ.డు, దిడ్డికం3 దూరునా 1 

ఏనుగును వకులబుట్టలో ఉంచి పొ మన్న ట్లు, 
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వనుగును చూచి కుక్కు మొరిగినట్టు, 
ఏనుగును తెచ్చి, వకులబుట్టలో ఉంచి అది త 

ఎత్తుకో అన్నట్టు, 

వనుగునయినా ఎ ( ) ంటితో కట్టవద్చు. 

ఏనుగు ఒజశుకొన్నా గుజ్లిమం ౩ ఎత్తు, 
ఏనుగు విత్కి నుం 

వనుగుపుసు 4 కోమిస్కు, 

వనుగు పోతూంే*ే, కుక్కలు మొ (శ్రి నిం 

వనుగు పోయీదారి ఎలుగకుకాని దోవులు పోయిచావిళలో తొంగు 

న్నాడు, 

ఏనుగు (్రికినా వెయ్యే, సచ్చినా నయ్యే, 

ఏనుగు రొంపిలో కూకుకుపో తే కాకిఅయినా పొడుస్తుంది, 

ఏనుగు మదిస్వే నస మిన్ను ఏ కోసుకుం[ింది. 

ఏనుగు మింగిన ఎలగ (నలగ) సంగువలె. 

వనుగుమిబ ఎండ కాచిసట్లు (ఈ) (దోమ) (వాలినట్లు, 

వనుగుమోద దోమ వాలితే ఎం3 సకుపు ? 

ఏనుగుమోసి పాయ్యేవాని? ' సుస్న్న మడేగినట్లు 

ఏనుగుమిోవ వర్ష మువలె, 

ఏనుగుమోప3, ఏనుగు మేత, 

ఏనుగుల పోరుకు (పోట్లాటకు) ష్మటెంతెరాయ దారము, 

వనుగులు ఎగిరిపోతూం 3 దోవు లోలెక్కా- + 

ఏనుగులు ఏట (గుంకి తే పాటీ శీను అడుగనచ్చింది నక్క. 

వనుగులు తినేవాడికి పీనుగులు పిండివంట, 

ఏనుగులు (మింగిన ఎల్లమ్మకు వీనుగులు పిప్పళ్లు, 

ఏపట్లా చావకపోతే చాపట్టకు పంపండి, 
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వపాటు తప్పినా సాపాటు తిస్పదు. 

పుట్టలో వపామో ! సగుల్లో వమహోక 
(౮ 

మూ! రా 

ళం 

రా 

జూచె వి అ వ 
ుాజ తిప్పినా పొట్టపూజ తెల్బదు, 

వబటకు ఆ బటనీ మాసిక వేయాలి. 
లు టు 

న > రి న ద ఖల : 
బచాసికి సని ఎక్కున్క, పెబికాముడికి వెండి ఎక్కవ 

వ్య బాసికి రుక్ ఎక్కను, a కేసి ఖై న్నా గ్పక్కు_వ, 

య భాస ళ్ళ కెబుతూడం ., ఎకులరాౌట్న ౦ ఎను "యింద | 

మండీ కరణంగాయూ ! గోవిలో ఒడ్డాలు అం”) కాను మపాకత్తు 
శ ళల అలా 

A 

చేస్తున్నాను అన్నా. 

ఏమండీ సాట:బుగారూ |! 'వక్కాసఎ అంక మాక ఇంకా సీక్కు_ తాం, 

ఇంకా సిక్కుతాం, సాం ఫే, నీకి ఎంవుకు ? అన్నాడట ! 

ఏమందలో కట్టినా. వునమందలో ఈనితే సరి, 

ఏమయ్యా ! చాచాను అంగనా శా 2 ఉం”) అ! హూ 

హన ఏ త్తెంంనశ్గు హెంున్నాను; దాపుడుబట్టలు క్షు 

తున్నారు అన్నాడట | 

ఏమి అప్పాజీ ! అం) కాలంకొద్ల రాయ్ 1 అన్న ట్తు, 

ఏమి చేస్తున్నావురా ‘+ అం” వంకబోపి (బగుకణో సి) ఎన్నైకుం 

ున్నాను అన్న గు. 

ఏమి చేసుకు (బతుకుకునప్సూ ! అ ౦”) నోు వేసుకు (తుకు బిడ్డా ! 

అన్నట్టు. | 

వమిటా మేసమానుముడ్డినో 5కు పెడతావు? అం సీ బాబాయి 
అనుకున్నాను అన్నాడట |! 

వమికి కేమో లేదు, మూడిటి శెనరు ! 

ఏమి పో అలిస్తివమా 1 వోపిక నీ లి స్వివి అన్నట్లు, 

వమి పెట్టుక పన్నా వంగు ఆక లెట్టుక తిన్నా నందట | 
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ఏమి పోలిసెటీ ! అంకే ఎబ్బట 'మొత్తుకోే గే అన్నాడట ! 
లు ప g 

ఏమిరా కోటా, అంపే ఎప్పటి ఆట అన్నాడట! 

గ (ద t గ్ అప ae జన ర ఏమిరా పిన్లవాడా ! ఏడుస్తున్నా వం జ ఎగ్గొ క్ల స్కూ తానికి అన్నట్టు, 

ఏమిరా ముగలాడా! వణుకుతావు? అంద ఎగనగొట్టుటకు ఎత్తు 

అన్నాడట! 

వమ ఎబుగని వీల్ల మామను మరిగిందట ! 
Ca oy Po న 

ఏమో ఎబుగనివాొనిక పగాని దొదిశిత, ఎంవులో బెట్టుదు కందుల 

బుతా ! (పెకాలు బుకా |) అన్నా డబ ! 
2D లి ఉలి 

ఏమి తోచకపోతే ఎ (న) క్కిరించాడట ! 
ఏమా తో హ్ నమ్ము తోడికోవధి పు వంటికి వళ్ళిందట | 

ఏమి షా ఏడ్సులకృంగారం, కలిగినమ్మాకుకడుపుల శృంగారం, 

ఏమి లేని ఆకులు ఎగసిపడితే, అన్నీఉస్న ఆకులు అణగిఉంటొయి ! 

ఏమి లేనివానికి ఏతులు లాను, స్వాములవాాకి జపలు లావు, 

వచే గురుగాకా అం *) ఎవరి కేమి స్థలమే బద్దాకా ? అననట | 

వమోూయి సెటీ! అంట ఎప్పుటొ వే అన్నాట్ట | 
ణు ర్వి 

(1 sad 1 A జ ఇషా a ot ఎమోయి సెట్టే 1 Sg క Cay అం నిజమో) Ew 

ee అన్నా ఊట శ 

ఏరాజ్యానికి ఏరాజో అన్న" + 

ఏరాలి కేడు, నాకు మూడా ? 

ఏరాయి అయిజేశేమి సం మొవనొెపట్టుకొ సడానికి ? 

దగ రా స a ఏరిఏరి ఇ (వి) త్తనాలు కట్టాలి. ట్ 

ఏరీకోరీ వ్యనసాయం చేసే, కాడిముడి వొంగ తచుకపోయినటు, 
శి అావాల్ న MY 

ఏరుకొని తినే సశ్చికి ముక్కున ముల్లు విరిగినట్టు, 

ఏకుదాటి తెప్ప తగుల బ్య్టైనట్లుల్న న్ 

' ఏతణు అయినా మూడునేరములు కాస్తుంది, 
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ఏలు ఎంత పారినా కుక్కకు కుతుకునీశ్భే. 

ఏజు ఎన్నివంకొలు పోయినా సమ్ముదములో నే పడవ లెను, 

ఏరు ఏడామడ నుండగానే చిర వీప్పీ సంక బెట్టుకొన్న ట్టు, 

ఏజు దా టవటికు ఎంగన్న, ఎటు డాటినాక సింగన్న, 

ఏజు దొ టవణబకు ఏటిమిల్లన్న, ఏతుడాటినవెనుక కాటిమల్ల న్న , 

ఏకుకతినేవాడి వెంబడి గీముకుతినేవాడు పడ్డాడట ! 

ఏజు పోయిందే పోక, ఏలిక చెవ్చిందే తీర్పు. 

ఏజు ముందా ? ఏకాదశి ముందా 

ఏతు ముండా ? ఏబువాక పున్నమ ముండా! 

ఏటు ముందా ? నటువాక ముండా! 

వతు మూరెడు తీస్తే కొలను బాండు తీస్తుం వ. 

pF యు నచ్చినా ఎద్దడినీ ౬, ముగుడు వచ్చినా ముండి యుడజే, 

రూరి ( వేరూం) అవ సొటపళ (ప్యాస సాయం) ఉండూరి చెద్యం, 

ఏశీవ్రుకు వళ్ళినా ముళ్ళిసరిగై టెరికిందె, 

ఏరోటిదగ్గ జు ఆపాట పాడాలి. 

ఏరోటి (దగ్గ) పదం ఆరోటిదగ్గణే ! 
ఏలాడొనికీ (ఏలుకోడానికి) ఊళ్ళు తేక పోవచ్చునుకాని ఎత్తుక (ఎత్తుకొని) 

"- శెనడానికి ఊళ్ళు లేవా! (ఉం కకహోవు, 

వలివవానిశ శీయింబగలు ఒకే, | 

'పళీ వానికి ఎద్దు పోలేనేమి ! కాచేవానికి కన్ను పోలేనేమి! 
ఏలేవానసికి ఏద్దురు భార్యలు, 

వవాడ చిలుక ఆపలుకు సలుకుతుంది. 

ఏవేషం వచ్చివా దిఏటీవానిశే చేబు (ముప్పు, 

లా 

పన ౪ ౨ విను త 3 

త $ 



రు 

ఐక్ళర్వ దేవన హూాంళోనే ఉంది, 

ఐశ్వర్య శున్నామఘ, ఆవుపాడి ఎన్నాళ్ళు ? 

లి 

ఒంటరివానిపాటు ఇంటికి రాదు. 

ఒంటి ఎద్దు దాసుడా ! నలపల ఉంటొవా, డాపల ఉంటొవా ? 

ఒంటి ఎద్దు సేద్యం, (ఒకు) వరగాలినొప్పి, 

ఒంటి పెంకు జంట మేలు, 

న్ు టమ వందే నీ ఇ ఒంటికి Me జమ్బునా ? 

ఒం:కి పక్టునప్క ఇంటికి పాస వ దిండుగ, 

ఒంకి లీని (వ్యాధి) పాటు ఒరగబెట్టుకున్న ట్టు (కొని తెచ్చుకున్న ట్లు). 

ఒందేబిడ్డ అ? సరిమెతుకులు "పడకే మి'ధక్కీ- మిండగాండ పిలిచి? నటు! 

ఒకఅబదం కముడానిక వయిి అబద్దాలు కోవలను, 
ధి "రీ వధ 

ఒకడఊారిక రణము ఒకటారి (మాల) EN వ 

ఒకడారిరాజు (కాపు) ఒకర మాల. 

ఒకడారకి 'ఒయిర్థి వోవలు, 

ఒకణారికెడ్డ్ ఒకి ఊం పసులపోలిగాము, 

ఒకఒరలో "రిండుకత్తు లిముకునా + 

ఒకకంటిలో సున్నం, ఒకకంటిలో ( ఎన్న బెస్లం. 

ఒకకన్ను కన్నూ కాదు, ఒకకొొడుకు కొడుకూ కాధు 

"'ఒకకొడుకు కొడుకు కోదు, ఒకచెట్టు తోపు కాదు 
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ఒకకల గం కే తెల్ల వారుతుండా + 

ఒకగుపాలో రెండు సింహా లుంటాయో ? 

ఒకచంట పాల్కు ఒకచంట నెత్తుకు (కుకయుగని), 

ఒకచెంబ కొడితే పాలు, ఒక చెంప కొడి నేం (నీళ్ళు, 

ఒకచెయ్యి తట్టితే చస్పా డవునా 1 

ఒకచేత పనఫు, ఒకవేశ ముసుగు. 

ఒకటి చేయబోతే ఒకటి అయినట్టు, 

ఒకటి (తరక్ష) తప్ప, ఒకటి తాలు. 

ఒకశు దెబ్బ, కెంచే ముక్కలు (తునుళ్యు), 

ఒక టొకటిగా నూరా? ఒక మాోబు నూరా? 

ఒకడిపొటు, పదిమంది సాపాటు, 

ఒకదొద్లా గొడ్డు పొడుచుకోవా ? 

ఒకనా:3 అదను, ఏడాది బతుకు. 

ఒకనాః (నద్ర భోగం, ఆము నలల నోగం. 

ఒక నాట్ పెళ్ళికే ముఖవుం తో కౌటుక. 

ఒకనాటిభాగవతంతో మూజిమోసా-ం పోయినవి. 

ఒకనాణివషపూానికి మోసాలు నొరిగంచువొన్న సు. 

ఒకనాడు ధారణ, ఒకనాడు పారణ, 

ఒకనాడు విందు, ఒకనాడు మందు. 

ఒకనిఆలి, ఒకనికన్న కట్ల (| 

ఒకపాముచేక నెండుసాన్లు కేజిపంచుకుంటొమా 1 

ఒకరికలిమికి ఏడిస్తే ఒకకన్ను పోయింది, 3నలేమికి (బేదని) ఏడిస్తే 
('రెండుకళ్ళు పోయినవి) శండోక న్ను పోయింది. 

ఒకరికి ఇఇగుగుకూో ఇష్టం, ఒకరికి పులుసుళూర ఇష్టం. 

ఒకరితో ఊమ పావన. ఒకరితో గౌరి పవనం. 



కౌలుకు సామెతలు 10% 

7 ee ఇ నా శ 

ఒకరిని కోసే పాలు, ఒకని కోసే ఇగురా? 

ఒక రిద్దరిని క యెవడు గ 

(nn గ) 

న నా 

ఒక 7౮౦ క్ మన నుం విన్న వండకుంచేీదాక ఉండవే మనసా! 

ఒకి లింగడు చచ్చినా + 5 చ్చిన్మే శ్రే 

ఒక్క చెట్టుకాలను లే ఒక్కోలా ఉండవు. 

ఒక్కి- ఉంటా చెప్పనా ? సీపగంటి సంగనా ! 

ఒక్కడే కొడుకని వరికూడు "పెడిటే మో[(”చ్చి మిండగా డయినావట | 

ఒక్కడే కొడుకని ముద్దుగా చూసె మ మిండతెను చూచినాడిట ! 

ఒక్క శా కూతుుని వరి రిణిస్నం పెన్ "ఖే మిదె ఎక్కి. మింశల చూచిందట'! 

ఒక్క-'దెబ్బకు రెండు పిట్టలు, 

ఒక్క పుస్తె తెగే వేయిఫ్యూ అబ్లాజవి, 

Mati కుక్క ఎయమిగునా 1 

ఓక్క రున్న ౬ బేవులాట, ణన ఎన్న తన్నులాట, 

ఒశేబోడు అందజికీ సరిపో Sep (సోము). 

ఒక్కొక్క చినుకే సము ద మవుతుంది, 

ఒకొక రాయి తీస్తూ స్తూం ఓ కొండయినా తెకుగుతుం ప, 

జూసే (వగచ్చే వారశకాగి కీడా చతొ గుండు, 

(an 
జ 

ఒజ్జ లే కంకుంతో కాంం గకుపుతూం శు నిమ్న ఎకు ఊచ బియ్యం, 

ఒటు సోయి గకుక్కె, తాను పోయి చె పెక్కె. 
n జ్ 

యై డెక్క చేయి చూూవినట్లు, 

ఒడ్జెవీకుదూ, ముడ్డిపీపడూ (ఒక Ss) 

వ లన్ 1 [ జ ఇన్ Pg శ 
ఒడి జంకే నెదికస్పు ఠి అం పా అ న్నదట 4 

గ 
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ఒతు పొతును చెజచును, 
అనాలో న 

ఒతు వాములు కోరును, సలుచన (పాశర) (మైకు) కోసును, 
అణా ఓ... 

ఒరగబెట్టి తాగేది చెజిచెరా కంచరవాడు. 

ఒరఫు (వరపు) కోరస్తుందికాన్తి తడుపు కోరను, 

ఒల ని మగనికి కల బాలు పోసిన, 
౧౦ ౧ 

ఒల్లనవానికీ ఇాకుగులో రాయి. 

ఒలీ ఒల సి చుట్టం నచ్చాడు ఉడుే ఉబవసుప్పా ఉగాెదాకా ! 

ఒళ్ళంతా తడిపిన వనుక ఓీసు లేనివారికై స చాలి వేదము, 

త భాంతి వేడి (వళ, 

ఒళ్ళు ఎతుగని సివమ్రు, మన సెణుగగి కల (కల) ఉన్నదా? 

ఒళ్ళుబలసిన గంగానమ్మ చీథకుడుము అడిగిందట ! 

ఒళ్ళు వంగనమ్వ్ము, కాలి (వ) మ స్పైలకు కందినోయిందగట ! 

ఒళ్ళు నంగనివాడు దొంగలతో కలిసినాడట ! 

ఒళ్ళుసంగగి వాం! ఉను అచిారాపు. 

ఒళ్ళువాచినె వక ఏమిసర ? అం .* అవి లేకనేనా ఒళ్ళంతా 

హి వాచిం న్ అన్నా ఆ 

భో Aoజen ఉన్నా, వద్ద (“ద్ద భాష్య ఉన్నా ఊరుకో లు కాను. 

ళో సెకువునా ? దళ్ళో సెకుదునా ? అన్నట్టు, 

టా 

లై 



ఓ 

ఓకన్ను కాయకన్ను, ఓకన్ను మశేమో లేదు. 

ఓకారము రానివాడు వడ్డీలు (వడ్లు) గుణించినట్లు. 

ఓగుకడుపున వ(జం పుట్టినట్టు, 

ఓటికుండలో నీకు పోసినట్టు, 

ఓటికుండలో నీళ్ళు నిలుచునా ? 

ఓటికుండలో ఒరడు బలికి తే వచ్చిందే నూన 

ఓడ ఎక్కే_డాకా ఓడమల్ల య్య, ఓడ దిగితే (దిగాక) బోడిమల్ల య్య, 

ఓడగట్టిన దూలమువ లె, 

ఓడ దిెశగేదాక ఓడమల్ల య్య, ఓడ దిగినతరువాత బోడి (గూని) మల్ల య్య, 

ఓడలు బండ్ల వచ్చు, బండ్లు ఓడల వచ్చు. 

ఓడ విడిచి వదు పట్టినట్లు, 

ఓడుటీడు అంకే కందవుంతా ఓ డన్నట్లు. 

ఓడున పోసిన ఉదకమువ లె. 

ఓనమాలు చదిమేకుకాని ఆనవాలు మావిం చలేకు. 

ఓనమా లే బుక్కు.ల్కు ఒకటికెండే అక్కలు, 

పని వాడు కోరనిదీ, ఒంటరివాడు ఆడనిదీ లేదు, 

ససిపోని (రి) కి వద్దన్న వా శే తల్లి దండులు, 

పసలేని అత్తకు వంగలేని కోడలు, 

ఓవీ! ఓవీ! నీవు వడ్లు దంచు, నేను పక్క లెగశేస్తాను అన్నట్టు, 
ఓరక్చ లేనమ్మ ఒడిని నిప్పులు కట్టుకుం టే ఒడీ దడి కాలిందట ! 

ఓర్చు లేనిరెడ్డ ఉండీ చెబచెను, చచ్చీ చెట చెను, 

ఓర్చిలే (ఓరిస్తే ఓరుగలే సట్టణ మవుతుంది. 

ఓర్చితే కోడిగుడ్డు చుడు, 

ఓర్చిన పసశాసికి శేటసీరు. 
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ఓర్చినవు కో కేటసీరు. 

ఫీదీ రజకచశవ ర్తీ! అం శే అంతపెద్ద పేక మా శెందుకు దొరా! 

మీకే ఉండనీ అన్నాడట! 

రీతి ఇచ్చిన మొగుడికంకు కూలి ఇచ్చిన మొగు డెక్కు_న, 

శీలి (కొంచెమన్సి తక్కువని గుడ్డిదానిని పెండ్లాడి తే దొంతి కుండలన్నీ 

దొర్హించినట్టు. 

ఓలి తక్కువని గుడ్డిడానిని పెళ్ళాడిలే నెలకు ముప్ఫై కుండలు నీళ్ళాడు 

తాయి (దొంతికుండలకు ముప్పు). 

ఓ లో సగం చెప్ప నాయనా అన్నట్టు, 

లః 

కౌననటానికిి కాదనటానికి అత్త కధికారం కాసి కోడలి శే ముంది! 

జెపధం కానిది అవనిలో లేదు. 

జొపధానికి, అసథ్యాసికి చెల్లు (సరి, రోగం పైపెచ్చు. 



ర్త 

కంకణాల చెయ్యి ఆడితే, కడియాల చెయ్యి ఆడును (తుంది). 

కంకి ఎజ్జినయిలే, క న్నెణ్ల నసవ్రుతుంది, 

కంచం అమ్మి మక్పైలు ( మెళ్తైలు కొన్నట్లు, 

కంచం ఇచ్చి మెన్లై పెట్టించుకొన్నా కానలేదు మొగుడు. 

కంచం, చెంబు జయట పారేసి రాయి రప్ప లోన వేసుకొన్నట్లు, 

కంచం పొతే గాని మం చంపొళత్తు "లేదు, 

కంచరి కటుకు, దంచితే లొటుకు. 

కంచరి పిల్లులు తాటాకు చప్పుళ్ళకు 'బెదరవు, 

కంచానికి ఒక్కడు, మంచానికి ఇద్దణు, 

కంచిఅంక కాపురం గడ్డ లైనట్లు (గడ్డలు చేసినట్లు). 

కొంచిగరుడసేవవ లె. 

కంచు మెక్షై, మంటిగాజు ఉంచే కావలసిం చే ముంది ? 

కంచు (మోగునట్లు కనకంబు (మోగునా! 

కంచె నుంచిది కాకపోతే, అంతా దాటుతెరు. 

కంచెలు ముసకుజాడ్యము నాఫును, 

కంచె లేనిచేను కన్నతల్లి లేని బిడ్డ (ఒకటి). 

కంచె వేసినడే కమతము, 

కంచె చేను మేస్తే కా చేమి చేయును 1 
కంటికి ఇంపె లే కడుపుకు ఇంపు. 

కంటికి తగిలే పుల్లను కనిపెట్టి తిరుగమన్నారు (తీయమన్నారు). 

కంటికి (కండ్లకు) దూరమైతే కాలికి (చెవికి) దూరమా ? 
కంటికి రెస్ప, కాలికి చెప్పు! 

కంటికి ఆస్పవ లె, 

కంటిజెస్పలు పోయాక, కాటుకపూలు ఉంశు న మాయె. 
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కంటివంటి (పకాశం "లేదు, మంటివంటి ఆధారం లేదు. 

కం * కొడుకును కనాలి, తిం గారెలు తినాలి వింశ భాం కేం వనాలి, 

కండలు కొండ లన్రతౌయి. 

కండ్లు ఆర్చినమ ణి ఇం డ్లాయ్సిను, 

కండు ఉం శునా కాటుక! 

కండ్లు పెద్దవి, కడుపు చిన్నది. 
కండ్లు పోగొట్టిన చేవుడు ఇంగ్ల చూపక మానడు. 

కండ్లు వోయినతరువాత సూర్యనమస్కా- రాలు, 

కండ్లు పోయిన (క్ర భ్ళ్యిన) “దేవుడు (దేముడు) మతి ఇచ్చినట్లు. 

కండెవంటి బిడ్డ అమ్మా! అంచు కండె శెచ్చి పెట్టమని ఏడ్చాడట | 

కండే కొం డవుతుంది, 

కంతి బలుపు కాదు, చింత తీరక కాదు. 

కందకు లేదు, చేమకు లేదు, తోటకూరికు దురద ఎందుకు ? 

కందకు లేని దురద కతి పీటకా (పీట కెందుకు) ? 

కందకు లేని దూల కత్తిపీట శీల? 

కందకు 'లేని దూల (దురద) చేమ కేల (చేమ కెందుకు)? 
కందకు లేని దూల బచ్చలి శేల (శేమి) ? 
కందం చెప్పినవాడు కని, పందిని పొడిచినవాడు బంటు, 

కందిగంజను, కాఫువాగనిని మంగలంలో చేవిజేగాని రుచి లేదు. 

కందిగింజను, కావునానిని వేద కెవ్వల పవి శకోదు 

కందిచేలో పోగొట్టుకొని పప్పులో 'వెదకినట్టు, 

కంది పండితే క అవు తీరును, 

కందెన వేయని బండికి కానలసినంత సంగీగం. 

కంపతొడుగు ఈడ్చినట్లు, 
కంపునోట్వాడు కూడబెడిలే మంచినోటివాడు మాయం చేసినట్లు 

(చేశాడు), 



కంపు "పెట్టుకొని (కం సెట్టుకొని) గంపెడు తిన్నట్లు. (తిన్నా డట !) 

కం పెనీవ్యవసాయం ఖర్చులే సరి, 

కంబళిలో తింటూ 'వెం్య్యటుకలు "లెక్క. పెట్టినట్లు. 

కం బారికి పశువులు పోయినా, మారటిత లికి బిడ్డలు పోయినా బాధ 

"లేదు, 

కంభం చెమవులో దున్నపోతు భయపడినట్లు, 

కంసాలిఇంటి శెడిలే బంగార మంటదు, కుమ్మురాడింటి శడితే వుట్టి 

అంటుకుంటుంది, 

కంసాలి ఎల్ర్, బార లి మల్లీ, 

కంసాలికూడు కాకులు ముట్టవు. 

కంసాలిగోటు, కరణం లేటు. 
కంసాలి పెళ్ళికి ఇప్తంతా పొయ్యి లే. 

కంసాలి బజై నమ్ముతున్నాడు, లక్క_ లేకుండా చూడరా అన్నాడట! 

కంసాలిమాయ కంసాలికిగాని తెలియదు. 

కంసాలి లెకుండా చూచి కథ చెప్పు మన్నారు. 

కంసాలవన్ద ఉండవలె, కుంపటిలో ఉండవలె, 

కంసాలివామ కాలానికి పెళ్ళికొడుకులు, కరువుకు తొలివీనుగులు, 

కక్కి-నకుక్క-వద్దకు, కన్న కుక్క-వద్దకుకానివాణ్ణయియి నా పంపవద్దు, 

కక్కి-నకూటికి ఆశిం చరాదు (ఆశించినట్లు), 

కక్కు_ 5. మొగుడు కడుపునొప్పి బాధ ఎబుగడు, 

కచ్చకాయంత బెల్లానినై నా గానుగ కట్టాలి, 

కచ ల్లో కందులు చేయించినట్లు, 

కచ్చితానికి కాసులు, ఉచితానికి ఉఊళ్ళు. 

కచ్చి"బిచ్చిరి కాపులు మెచ్చిం. 

కటకట ఉన్నలఇంట కలిమి ఉండదు. 
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కటకటా అనే ఇంట కట్ట బట్టా, తిన తిండీ ఉండవు, 

కటకింద కణు లాడితే మాలదానిపీజ లాడుతౌయి. 
(J) యి డిని 

కట్టకు ఒకకంకి 'లేతదయితే (పచ్చిదయిలే) పుట్టికి వదుం తరుగు 

కట్టినఇంటికి పణుకులు (1) చెప్పేవారు (పది) 'నెయ్యిమంది, 

కట్టినఇంటికి క్ (పు ణుకులు మెండు. 

కట్టిన ఇల్లు = పెష్టెన పొయ్యి. 

కట్టినవాసి కొక ల్ల మో అర్ర కున్న వాసి కన్నీ ఇంగ్ల. 

కట్టిననాని కొకలల్లయి తే క ట్రనివానికి చేయి ఇండ్లు. 

కట్టినవారు ఒకరై తే “కాపురం చె చేసీనా రొకరు. 

కట్టివేసిన బజైను కావలి కాచిసట్టు, 

కట్టుకొన్న ఆపె, పెట్టుకొన్న ఆపె ఉండగా ఎదురుసడ్డ ఆపె ఎండి 

పోయిందట ! 

కట్టుకొన్నమ్మ, చుట్టుకొన్న మ్మ ఉండగా ఎదుకుగొన్నమ శి ఎండీ 

పోయిందట! 

కట్టుకొన్న ౩ పండ్లానే చెయ యవ లె కన్నతల్లే చెయ్యవ లె, 

కట్టుకొన్న మగడు, పెట్టనున్న నగలు, 

కటుకోలు వకాదరకికి కలు, కంప కొటుకొసుంది. 
టు బట బట ౨ 
కై "దేవ్రనిదగ్గజ, కన్ను లంజదగ అ, 

కళ్లు పుచ్చిన చెడును, మనిపీ కందిన చెడును, 

కులు "లేరా తమ్మూ! అంకు కడుపు నొస్త దే అమా, ! అన్నట్టు, 

కకైవంక పొయ్యే తీర్చును. 

కల్లేయ స్వాహా, కంపాయ స్వాహా, నీకూ నాకూ చెరిసగాయ యస్వాహా 

కు లేదు, కంపా లేదు, కాచీ పోయా సీళ్ళు లేను; పదనోయి 

అల్లుడా! బావి; గట్టుకు అన్నట్టు, 



క్షశ్రుది కాపూయాలు (కావివస్తాలు) (కాహాయగుడ్డలు,) దూేవి 

దొ"మ్మరిగుడి సెలు, 

కఠినమైనా కన్నతెల్లీ, వట్టదైనా వరికూడు. 

కడగాఉన్న గొడ్డలి కాలిమీద వేసుకున్నట్టు, 

కడగా పోయీ శ నేశ్వరడా మాయింటిదాకా వచ్చి మరీ పొమ్మన్న ట్లు. 

కడచి (బతికినామని గంతులు వేయరాదు. 

కడచినదానికి నగచిన లాభ మేమి? 

కడజాతికాని, కాసులు కలవాడ రాజు, 

కడపటివుడివాని కటారిపోటుకంబ, ఎదుటిముడివాసి ఏకుపోబు మేలు, 

కడలిలో ఉప్పు, అడవినుసరికకాయయు కూడిసట్లు. 

కడవంత గుమ్మడికాయ కతి పీటకు లోకువ, 

కడవ 'నెళ్ళి కడముంతలో దూరింది. 

కడ నెడుపాలకు మజ్జిగబొట్టు (చల్ల చుక్క. 

కడనడు పాలలో బడిన క ల్లొక బొట్టు పమ్మిత్రమా ? 

కడ వేరు మిగిలినా గరిక చిగుర్చక మానదు. 

కడి అంకే నోరు తెరచి, కళ్ళే మంకే నోరు మూసినట్లు, 

కడి గండం కాచును, వలి మిత్తి కాచును, 

కడిగిన మొగ ముంశే ఎందుకైనా మంచిది. 

కడిగిననోరు, అడిగినవిల్ల ! 

కడియాల వారు వచ్చారు అంటే కడియాలు కావాలా అన్నాడట ! 

కడుపా కళ్ళసల్లి చెకవా ? 

కడుపా కో ల్లేరువుడుగా ! 

కడుపా ? ఖండనన్సీమడుగా 1 

. శడుపా ? చెరునా? 

. కడుపా? వీపా? 
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కడుపు కాలి వడుస్తూవుం కే మనువర్తి ఏ మిస్తావు అన్నదట ! 

కడుపుకు తింశు కాలుచేతులేశే మంచిది. 

కడుపు కూటి శేడిస్టే కొప్పు పూల శేడ్ప్చిందట ! 

కడుపు చించుకుం శు కాళ్ళమిగాద పడుతుంది. 

కడుపు చించుకున్నా గారడీవిబ్యే ! 

కడుపు తెచ్చినవాడే కాయం, పిప్పళ్ళు తెస్తాడు, 

కడుపుతోనున్నమ్ము కనక మానదు (మానునా?) వండినమ్మ తినక 
మానదు, 

కడుపున పుట్టిన బిడ్డకన్న కంటనుకన్న బిడ్డ ఎక్కువ. 

కడుపున పుట్టిన బిడ్డ, కొంగున గట్టిన రూక, 

కడుపునిండా గాలు తిం ఓ ఒంటినిండా జ్వరము. 

కడుపు నిండితే కడవలు మోయ, లేగ పోతే పగుల వేయ. 

కడుపు నిండినవాడికి (వానికి) గారెలు చేదు (కనరు), 

కడుపులో ఎట్లా ఉం కే కాపుర మట్లా ఉంటుంది. 

కడుపులో కత్తెర నోట చక్కెర, 

కడుపులోని మంట కానరాని మంట, 

కడుపులో బిడ్డ కడుపులో ఉండగా కొడుకు పేమ సోమలింగఅి. 

కడుపులో లేనిది కౌగలించుకుం కు వస్తుందా ? 

కోడుపులో లేని (గుమ కావాలంశే వస్తుందా ( 

కడుపు వస్తే కనే (ని) తీరవలను, 

కడుపే కైలాసం, ఇల్లే వైకుంఠం, 

కొతలమారి మొగుడు కమ లు చేయిస్తే అప్పులకూటి మొగుడు అను క 

తిన్నాడు, 

కతికి లే అతకదు. 

కత్తి చేయలేని పని కలం చేస్తుంది. 
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కత్తి తలగడ కాదు, కల నిజం కాదు. 

కత్తి తీసి కంపలో వేసి వకు తీసి పొడుచుకుంటాను అన్నాడట ! 

కత్తిపీటకు పళ్ళు పులుస్తాయా * 

కత్తిపీట "పెట్టి కాళ్ళు కోసుకుంటాను అన్నట్లు, 

క డిపోటు తప్పినా కలంపోటు తప్పదు. 

క తిమోాద సాము కానివాడికె నా తగదు. 

క_ిమోద సాము, కొత్తిమోద కూడు. 

కత్తి మెత్తనా, అత్త మంచీ లేదు. 

క్స్ వచ్చి గుమ్మడిపై బడినా, గుమ్మడి కత్తి బడినా గుమ్మడి 

ముస్వు, 

కలవాడా + కలంవాడా 2 

కత్సి విడిచి సాము చేయ మన్నారు, 

కత్తు కలిస్తే పొత్తు కలుస్తుంది. 

కలెరపోటుకు కదలపాకుతుంది, 

కటెరలో వాన కనకంపంటు. 

క తేస్తావా? బ చేస్తావా! అన్నట్లు. 
కదిపితే కందిరీగల పుట్ట (ఆప్లై. 

కదిలిస్తే గచ్చపాద, 

కేదుటిలో లేదు, దిండులో లేదు. 

కేదురు, క న్యము ఆడినఇంట (ఆడితే కజినే లేదు, 

కధ అడ్డంగా తిరిగింది. 

కథ కంచి!, మన మింటికి, 

కథకు కాళ్ళు లేవు, ముంఠకు చెవులు "లేవు, 

కథల కాకురాజుకు వీపున మోకాలు, 
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కథల్ళెల్ల వ్యధ లాయ కాపురాలు రెం డాయె, నిన్నటి కుందేలు ఈ 

నాటి కూ రాొయె , 

కథానాయకుడు కాలం చేస్తే యతక్నాల నాయకుడు ఎదురు చూణా 

డట! 

కనకం వదిలితే కర Fo వదులుతుంది. 

కననిది బిడ్డ కాదు, కట్టనిది చీర కాదు. 

కొన్నంలో చేలు కుకినటు. 
6) ౧౧ 

కన్న కడుపు చల్ల నిజై తే వచ్చిన గండం నైదొలగుతుంది. 

కన్న కడుపు మంచిై తే "పెంచినవారికి ఫేకు వస్తుంది. 

కన్న గాడు క గి మరువడు. 
అవాలి 

కన్న డానికి యతి లేదు, దున్నపోతుకు మతి లేదు 

కన్న తల్ బుణం, చాక లిబుణం తీర్చ లేము. 

కన్న తల్లి కడుపు చూస్తే, కట్టుకొన్న ది భుజం చూచును. 

కన్న తల్టి కైనా కనుము గుండాలి, 

కన్న తలితిట్టు గమిడి దాటదు. 

కన్నతల్లీని కాళ్ళు పట్టి ఈడ్చి పినతన్సికి పిండ్య(పదాన మన్నట్టు. 

కన్న తిసి. పేమ ఘనమైన ( పేమన్న, కడమ పేమలన్నీ కష్టాలపాలు, 

కన్న తల్ఫిబంగారమైనా కంసాలి వదలడు, 

కొన్నమరులుకంచు చా (సా) కిన మరులు ఘనము, 

కన్న మోహాముకంకు పెంచినమోహము పెద్ద, 

కన్నమ్మ కడవలు పట్టక ఏడుస్తుం కే, పిన్నమ్మకు పెట్టరా వండ ప 

దానం అన్నట్టు. 

కన్నమ్మకు కడుపు కాలితే, పిన్నమ్మకు పిజ్ణయినా కాలదు. 

కన్నము ణే కన వావీర, తిన్నమ్ము కే తిన వాపిరి. 

కన్నమ్మశే వాపు, తిన్నమశె తప్పు. 
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కన్యలో చల్లి కే ఊదుకొని తినడానికి ఉండవు. 
కన్యలో చల్లి శే కనుగుంకలకెనా చాలవు. 

కని కని కొజ్ణెన్య డింటికంబము వస్ 

కని (గుడ్డి, విని చెవుడు. 
కని పెంచిననాడు కాలు జాణటేనట్టు, 

కసీ పెంచిననాడు కొడుకులుగాని కోడళ్ళు నచ్వాక కొడుకులా 1 

కన్నీరు కిందికి కారుతుంది, పన్నీరు పైకి చిమ్ముతుంది. 

కనుకొండ మొయిలు 'నేప్పే కాసుకు పడి బియ్యం, 

కనుక్కొని రారా అం పే కాల్సి వచ్చినట్లు, 

కనుబొమలకు ఎదుగుబొదుగు లేదు, 

కనుముుమోచ మొయిలు మేస్తే కళ్ళముందర వాన, 

కనుముకు కాకర, భోగికి పొట్ట. 

కనుమునాడు కాకిఅయినా (పయాణం చేయదు. 

కనుమునాడు కాకికూడా మునుగుతుంది. 

కనుమునాడు మినుములు తినాలి, 

కనుమునాడు స్నానం చేస్తే కాకిరూపు పోతుంది. 

కన్ను ఉండ కంటిపాపను గొన్నట్టు. 

కన్ను ఎజ్జబడ్డా (ఎల్లనెనా) మిన్ను ఎబజ్జబడ్డా (౧జ్ఞనెనా) శార్ 

మానదు, 

కన్ను ఎజుగకున్నా కోడుఫు ఎజుగుతుంది. 

కన్ను కైకలూరు, కాఫురం డోకిపల్డు, 

కన్ను గుడ్డివై తే కడుపు గుడ్డిదా ? 
కన్ను ౧స్క్టదెనా న్మిద కేం లోటు! 

కన్ను చూచి కాటుక, పిల్లి మాచి వీటి, 
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కన్ను చెదరకుండా కాటుక పెట్టాలి, 

కన్ను తగిలేపుల్ల నుకనిపెట్టనద్దా ? (కనిపెట్టవ లెను, 
కన్ను పొడిచిన “వేలిని క త్రీరించేవా రున్నారా 1 

కన్ను పోయేటంత కాటుక పెట్టుకుంటారా 1 

కన్ను మనచే, కాలు మనదే, 

కన్ను మనచే, వేలు మనచే. 

కన్ను మూస్తే కల. 

కన్నులు కంచాలమోద, నోకు రామః రామా (రామ రామ), 

కన్ను "లేనిచో కలియుగమే లేదు. 

కనే కోడలుంకే కాదనే అత్తగా రున్నారా*! 

క న్నేల పోయెనోయి కనకలింగమా ! అం శే, చేసుకున్న కర్శమోయి 

శంభులింగమా ! అన్నాడట! 

క న్నాక్క-టి లేదు కాని కాముడు కాచే. 

కన్నొక్క-టి లేదుకాని కవాటంవంటి బిడ్డ, 

కనో స మనో ఎఇ అన్నారు. 

కప్పకాటు లేదు, బాపనపోటు లేదు. 

కప్పలు ఎటుగునా కడలిలోతు ? 
కప్పలు కూస్తే వర్గము పడిన, 

కప్పి పెళ్లే పేకంపు కొట్టకుండా ఉంటుందా ! 

కఫంలో పడ్డ ఈగవలె 

కమ్ముకు వరుస లేదు, కప్పకు తోక లేదు. 

కమ్మాగుట్టు గడప డాటదు. 

టు గమిడి దాటదు, 

కమ్మని రోగాలు, తియ్యని మందులు, 

కమ్మసీచు కడిగినా పోదు, కాకిచిప్ప పెట్టి గోకినా పోదు, 
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కమ్మనీ, తుమ్మనీ నమ్మరాదు. 

కమ్మరవీధిలో సూదు లమ్మినట్లు. 

కమ్మా కుడువు, కడియమూ కుడువు. 
కమ్ముల దుప్పటికి, కాములలరైః 

కయ్యానికై నా, వియ్యానికై నా నెయ్యానికై నా సాటి ఉండాలి, 

కరక్కాయ కన్న తల్పి, 

కలు చేకుక్క_కు కోట్టి అడ్డము. 

కొటిచేది చెజుకు, పళ్లేది అనుము. 

కొరడికాటు పడినవాడు, కంబళి చూచిన భయపడును. 

కరణం, కంసాలి కపటము మకునరు. 
కరణం చచ్చీ సాధించును, (బతికీ సాధించును. 

కరణంతో కంటు పడితే, కాడి కదలదు. 

కరణంతో కంటు కాటికి పోయినా తప్పదు, 

కొరణంతో పోరు, కాటికి పోయినా తప్పదు. 
కరణంవాడు లేకుండా కథ చెప్పమన్నారు. 
కరణానికి కాపుశే జక, ఉలికి గూటానికే జత, 

కరణానికి తిట్టుదోహం చేదు, వాకలికి ముట్టుదోపం 'వేదు, 

కరణాన్ని కాటికి పోయినా నమ్మరాదు. 

కరణాన్ని, కంసాలిని, కాటికి పోయినా నమ్మరాదు, 

కరణాలు కాపులు (ఖామందులు) నకమయితే కాకులుకూడ ఎగురవు, 

కోరవమం'ే కప్పకు కోజం, విడవమం ఓ పాముకు కోసం, 

కలు (రు) వు కాలంలో (వ) ఒల్ల ని మొగుడు పంటకాలంలో పంపమని 

వచ్చాడట | 

కలు (రు) వు కాస్తయినా గాభరా లావు 

కోటు (రు) వ్రకు ఎక్కువనెల. 
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కోలు (ర) వుకు (గవాణాలు లావు, 

కజ (రు) వుకు తోడు ఆవపంట కలిగినట్లు, 
కలు (రు) వనుకు చాసరులై తే సదా లెక్కడ వస్తాయి ! 

కలు (రు) నకు మామిళ్ళు, "కాలానికి నేశళ్ళు, 

కటు (రు) వకు సద్ది కట్టినట్లు, 

కేజి (రు) వునాటి కసా లుండవు, కస్టాలనారి మాట లుంటాయి, 

కఠ (రు) వు మానుప పంట, మికుతలు మానుస మంటి, 

కణ (రు) వుళలో అధికమాసం, 

"కలు (రు) వలో బిడ్డను అమ్ముకొన్న ట్లు, 

కర్మ కంతం లేమ, కాలానికి నిశ్చయం లేదు, 

కర్శచండాలునికం మె జాపిచండాలుడు నేలు, 

కర్మములుగల మొగుడో కంబట్లో కట్టి బుజంమోద 'నేసుకుం ఓ జారి 

వ్ధిలో బడటు, 
యు 

కల్ణకు ప్యైనా, గొక్లైకు పెట్టినా చెడదు. 

కల్ల లేనివాన్ణో (వానిని) గొజ్రై కజచును (కలుస్తుంది. 

క జ్రవంక్ పొయ్యే తీర్చును. 

కేల ఏబుగకుండా, పాము చావకుండా (కొట్టు). 

కర్మా_టకం బిందిస్తే "కొటకొం బందు. 

క "ర్మా_టకం బిందిస్తే ఐర్పాటకం పండును. 

కర్కాటకం వర్తి స్తే కాడిమోకు తడవదు. 

కరగటులో కాలు పెటదు, అంబటిలో వేలు “పట్టదు. 
ల ట్ ట 

కర్మిమింగిన వెలగపండువ టె. 

కజ్డకుక్క కవీలగోవు అవుతుందా ? 

కణిది కసూరి, ఎఖిది ఎజుమన్ను 1 
€eి చ్ జి (= 

కర్ణుడు లేని భారతం, శొంఠిలేని కపొయం (ఒక కు 
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కర్టునితో ఉందమా శ ! భారతేయుద్దం అన్నట్లు. 

కష్టునాదులనె భారతసంహిత నిల్పుచాడ్నునన్. 

కల్లు అరిగి తేగాని గరిసె విఖుగను. 

కట్టు గొట్టిన గంపెడు సూదులు. 

కట్టు మన్నయిశే కాపు బతుకు. 

కట్టి మొసతో దున్నాలి, నా గేటిమొదలుతో చదును వేయాలి. 
కలకాలం (బతికినా, కాటికి పోక తప్పదు. 

క్లకాఎం (బఫే (బతుకులు, కుడికాలు పెట్టవే కూతురా అన్నట్టు, 

కలకాలపు దొంగ ఒకనాశు దొరుకును, 

కలబంద ఎండు, కోడలికా ల్లా "లేదు, 

కలలో కాంత, వీటిలో నీడ నమానం. 

కలలో జరిగింది (వస్తే) ఇంలో జరుగదు (లేదు, 

కలలోని కౌగిలికి కడుపు లొస్తాయా 1 

కలలోన కొగిళ్ళకు కడుపు లొస్తే కాంతునికొగిళ్ళ *మి రావాలి? 

కలలో పాలు తాగడానికి, కంచుదయి లే నేం, కనకముదయిలేనేమి ? 

కలలో భోగం కలతో కే సరి. 

కలవారి (౦టి) ఆడపకుచుకు కాకరకాయ కానరాదు. 

కల (లి సి వచ్చేకాలానికి, నడచివచ్చేషిల్లలు (పుడ తామ). 

కలహామున్న (ఇంటిలో) కొంజలో కట్ల బట్ట లుండను. 

కల్పన .క్షింకింద గచ్చవాద ఉన్నట్టు 

కల్పవృక్షందగ్గఅకు వెళ్ళీ కాయ లడిగినట్లు, 

కల్పవృక్ష మెంచి కలివిచె శ్రైంచుటి. 

కల్యాణం వచ్చినా, క్ర క్కొ_-చ్చినా ఆగదు, 

కల్యాణానికి ఒకరు వస్తే, కన్నం వేసేదానికి ఒకరు వస్తారు, 

కల్లందగ్గ్నణ కరణీకం, కంచందగ్గు 'రెడ్డికం. 
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క్ర ల్ల కపటం లేనివారికి క పాలు తెప్పవు. 

క్ల ల్లిపసిడికి కాంలి మెండు. 

క లెడికి కజకులు మెండు. 

కల్ల! మున్న చోటిశే కంకె పోవును. 

కలిగింది తిచేసి, కట్టుకున్నది విప్పేసి 'నళ్ళమన్నట్లు, 

కలిగిఉన్న వాడు రాజ్యాన్ని సున్నానికి తీసుకుంటా నన్నట్లు, 

కలిని చే కాళ్ళు ముయ్య, లేకపోతే మోకాళ్ళు ముయ్యి, 

కలిగినది చెబితే కంటిలో ఫుల్ల పెట్టినట్లు. 

కలిగినమ్మాజంకు కాపాయిబొంకు. 

కలిగినమా(తం తిని, కరణంగారి కమతం చేయుమన్నట్లు. 

కలిగినయ్య క్ర లిగినయ్య శే పెట్టును, 'లేనయ్య క్ లిగినయ్య శే పెట్టును. 

కలిగినయ్య గాదె తీసేసరికి, 'లేనయ్య (పాణం లేచిపోతుంది. 

కలిగినయ్య గాదె తీసేసరికి, 'లేనయ్య "లేకుండా పోయాడు. 

కలిగినవాని కందటూ చుట్టా లే ! 

కలిగినవారింటి క డగొట్టుకోడ లయ్యకంే, చేదవారింటి పెద్దకోడ 

లయ్యది నేలు, 

కలిగినవారి (కలిగినోళ్ళ) కోడలు కులుకక (కులక్క-) మానదు. 

కలిగరా కయ్యం, దింపరా గంప 

కలివి కొట్టరా కొ వేటిరంగా ! 

కలి వోసి పెట్టినా ఉట్టసంశే చూపు. 

కలిమి కులాల మిండడు, 

కలిమి ఉన్నంతసేపు బలగము, కండ ఉన్నంతసేపు మిండడు. 

కలిమిగలవానిచే కులము. 

కలిమి లేకుం కు కులం గవ్య చేయదు. 

కలిమి లేములు కావడికుండలు, 
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కలియుగం రెండురోజులు పోవాలి, 

కలివిపళ్ళు పండితే కాలం తీరుతుంది. 

కలువుతీతకు తొల్టిక కావాలా ? 

కలుపు తీయని పైసు కటి చేయదు (నెలువడదు). 

కలుపు తీయని మడి చేనుడు తే? గుడి (ఒకటి). 

కలువు తీయనివాడు కోత కోయడు. 

కలుపు తీయనివానికి కనవే మిగులును. 

కలువు తీయునాడు కళ్ళకు రానీ, కోత కోయునాడు గోటికి రానీ, 
అంతలో మాఅమ శ్ర అంస మరిరానీ ! (ఆడపడుచుకోరిక), 

కలువుతీసిన చేను కన్ను లపండువు. 
క్లుఫు తీస్తే బలుపుఒంట (సంటబలుప), 

కల్లుకుండకాడిచే కయ్యం, జుట్టు ఊడిపోయేది దయ్యం. 

కల్లు చట్టిలో పొడగువ్వ పడితే వానరాకట (వస్తుంది). 
కల్తీవి తనం, నలి గాదెలు. 

కళపెళయ్యగారు కస్తూరి అడుగుతున్నారు నాన్నా ! అంకు మూల 

గురిగాలో ముత్యాల సరా లున్నవి తీసుకెళ్ళమ్నాా! అన్నాడట! 

కళ్ళం, పళ్ళిం “పెద్ద దుండాలి. 

కళ్ళం వెళ్ళినతరువాత కందిగుగ్దిళ్ళు, 

కళాసు (బతుకు గాలివానతొ సరి, 

కళ్ళు కానని “పెళ్ళికూతురు కమతగానినెంట పోయిందట ! 

కళ్ళు 'రెండున్నా కనుపించే వస్తు వొకశే, 
శళ్ళు కావా లంటాయి, కడువు ఒ ద్దంటుంది. 

కళ్ళు వచ్చినప్పుడే చళ్ళు వస్తే మదపు కేనుగును మంచానికి కన్లేద్దును, 

నీదాకా రానిధ్దునా + అన్నట్లు. 

కవ్వము, కదురు తిరిగిన ఇంట కణ వుంఢదు (లేదు). 
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కవీతకు మెప్పు, కాంతకు కొప్పు 

కపిలి చెట్లు కాస్తే కారువరి పండుతుంది. 

కవిలిచెట్టు పండితే కణ (బు) వు తెప్పము, 

క విలిచెట్టు సండితే కాలం పొడు, 

కష్టం కూీీది, ఫలితం ఖామందుది. 

కష్టపడి ఇల్లు క్ట కల్లు తాన్ తిగులబ్యెసట్టు, 

కష్టప పడి సుఖపడ మన్నాను, 

కష్టసంపాదళము, ఇష్టభోజిసము, 

కష్టసుఖాలు కావడికుండలు. 

కస్టాలు క కలకాలం కాపుర ముంజవు. 

కనన్ర 'లేనిడే పశువు లేదు, బశువు లేనిదే పెంట లేము, పెంట వేస్జీ 

పంట లేదు. 

కసికింత దొరతనం వచ్చింది, కిసికింత పప్పు "వేయు మన్నాడట | 

కసిపోనమ్మ మసి పూసుకొన్న దట ! 

కస్తూరి నల్లగా ఉన్నా రాస్తే జరిమళం జాస్మీ, 

కాంచీపురం ఉపవదారంలాగ, 

'కాంతాకనకాలే కయ్యాలకు మూలం. 

కాకరకాయకు కొంతలు (గంట్లు ఎన్ని? ఆం శే ములగకాయకు ము 

డైన్ని (1 అన్నట్లు. 

3 కట్టు మన్న కడుపాయె వదినా ! కతవభావికి వోతే, శరిగిపోయె 
వదినా! 

7కి కద్ధుమంశే గుండె జల్లు నున్నుట్రు,. 
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శాశర చ్తుమం ళు మొగసర్డో అప్పా అతచెనట | 

కాకి రలటుమను, పిట బుబుమను, 
ఉత జై జివ 

కాకి కావుముం శే కాంతుని కావలించు (కౌగలించు) కొన్నట్లు, 
గా 

శాకికి కంశెడు లేదు, పిట్టకు పిడికెడు "లేవు, 

కాకి కూయగా లేచి, కాటుకమాదిరి అన్నం, కాకరకాయ మికియలి 

చేసి పసువు లొచ్చే “వేళకు, పమగెత్ని సమగెత్సి వడించిండట ! 

కాకి గండాగుండిగాని కోకిల పికి, 

శా కిసారరలో కోకిలవ ఇ, 

కాకి గూడు. పెడితే కజఫఘివగం, 

శాకిని తెచ్చి పంజరంలో ఉంచితే, చిలుకజలుకు పలుకునా ? 

కాకిపీల్ళ కాకికి ముద్దు. 

కాకీ ప్రశన నలుపే పకక. అలుక 
త్రి 

ఫోకిముక్కు_కు వొండసఒండా ? 

కాకుం *) కాళ, కన్నీళ్ళూ. 

కాకులకు కాది నయముగ కాస్త "నేమి! పూస్తే వసు € 

కాకులకు కాసి మువీణి పండితే నేమి? ఎండితే నేని? 

శాకులను కొట్టి, గద్దలకు వేసినట్టు, 

కాకులనుధ్య కోకిల ! 
రి 

కొకులలో 'చెలుఫు, అల్లుళ్ళలో మరిచి. 

శాకులు లోక లృత్త్దిక పోయినపి. 

శాశె కలకాల ముండకింకు హాం ఆపునెల లున్నా (లుం ర) వాలు, 
ఈ... a 

శాగల కార్యం గంధక లే తీరుస్తారు. 

శెగాెదు జొన్నలు బొక్కినా కొజు మొండికా బే. 

శాచిన చెట్టుకు కఆకురాళ్ళ'దెబ్బలు (తప్పవు, 

శాచినచెట్టుశే కల్లి'దెబ్బలు, 
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కాటికి కాళ్ళు చాచి, కూటికి చేతులు చాచినట్టు, 

శాటికి పోయినా కరణంకాటు తెప్పదు. 

కాటికి పోయినా కరణంతో కంటు పెట్టుకోరాదు. 

కాటికి పోయినా కరణాన్ని నమ్మరాదు. 

శాటికి పోయినా కాసు తిస్పదుం 

కాటిదగ్గతణీమాటలు కూూటిదగ్షణు ఉండవు, 

కాటిలో పండినవి కాకులు తిన్న వి, 

కాడు కాలుతూ ఉం క్కు కన్నె ఎదుగుతూ ఉంటుంది, 

కాదు అన్న వాడే కరణం. 

కాదు అంశు అరవవాడివెవి, 
కాదు అంటే కళ తక్కువ, అవును అంకే ఆయు స్పెక్కు_ప, 

"కాదు కాదు అంకు నాది నాది అన్నాడట ! 

కానకుండా కళై డిచ్చేనుగాని, వినకుండా వీఠణాలు ప 

కొనకుండా వళ మాట, కడగని గుద్ద ఒకటి, 

శాననిముఖానికి గంధము అక్షతలు, 

“ొననివారి పాయసం గంపలాది, 

కానవచ్చే కొండలను గ క్షైక్కి. చూడటం ఎందుకూ 1 

శానిఎడల కందిఅయినా కాయదు. 

కానికాలానికి కోఖే పామై కజచును, 

కానికోలానికి ఎైబిట్టలు పక్ష లెత్తుకొనిపోతొయి. 

శకానికి ంకాయి ఇస్తారని కాశికి వళ్ళినట్లు, 

కాసనికూడు తిన్నా కడుపు నిండవాలెను, 

శానిచోట కందయినా కొమదు, 

శానిచోట నేనూ అనరాదు, 

శానిడానికి కలతలు మెండు. 
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కానిడానికి కష్టం మెండు, చెల్లనికానుకు గీతలు మెండు, 

కానిమందం, కోటిదుఃఖం. 

కానివాడు లేనివానితో జత. 

కానివానికొంప కాచి చెజచవ లెను, 

శకానివేళకు కందు లే గుగ్టి భృయినట్తు. 

కానుగ (గానుగ) నీడ, కన్నతల్లినీడ (చల్లన). 
కానుగాకు, కస్తూరాకు ఏనుగు (తొక్కిన పలపల, 

కానున్నది కాకమానదు, రానున్న ౫ రాకమానదు, 

కాప్రుకక్క_సం, కంసాలికువాడం,. 

కాఫు, కరణం ఏకమైతే కమ్మి దొరకదు, 

కాపు కరణం నాపట్లియినే ఎట్లా కొడతావు కొట్టర మొగుడా ! 

(అన్నదట !). 

కాపుకు నెనరు లేదు, కందికి చమును లేదు, 

శాపుచేసిన పాపం కళ్ళంతో తీష్పుకోవాలీ, 

కాపుడాడ, గొతెజాడ, 

కాఫుతో నే కణమా వచ్చిం. 

కాపు వీదయి తే కళ్ళం వీద, 

కాపురం (ము) ఎట్లా చేశావే కవు స్రతిమ్మక్కా- ! అం క నువ్వు చెప్పి 

నే చేస్తి బొచ్చుతిమ్మక్కా- అందట ! 

కాపురం గుట్టు, రోగం రట్టు. 

కాపురం చేసే కళ, కాలు లొశ్కేటస్వుడు కనబడుతుంది. 

కాపురానికి కడగండ్లు, మగనికి "రేజీకట్లు,. 

కావులకప్టం, భూపులసంపద, 

కాపులచదువులు కాసులనప్టం, బాపల సేద్యం భ్ త్యంనష్టం.. 

శాపులజూతకాలు కరణాల కెటుక. 



గ్గ శిలను పాముతు. 

కాఫ్రులవానికీ, కందిగింజకూ సత్యం “లేదు, 

కావులు వచ్చిన ఏడే కజవూ వచ్చింది. 

కామ భేనువూ, కల్పవృక్షమూ. 

కామమ్మ మొగు డంట్క కామా సనుకున్నాను, కాకుంకు ' కావడి 

కుండలు సడెయ్యండి. 

కామమ్మ మొగుడు కామో చంశే కామో చన్నాను, కాకపోతే 

నాక క్ల బుకా ఇట్టా పా రెయ్య మన్నా డట! 

కామరాజు డలు, భీమరాజాపానులు, 

శామానికి కండ్లు లేవు గుడిసేటికి గుణం లేము, 

కామాలరోగికి కనపడే దంతా పచ్చనే, 

కామి గాక మోక్షగామి గాడు, 

కాయక త్తి నీచేతిలోనే ఉన్నదికదా ! 

శాయలో. పతి కాయలో శండగా, కామన్న కారుముళ్ను, నాళ 

మూడుముళ్ళు. 

శోరణం లేక కార్యం పుట్టదు. 

కారణం లేని కార్యం, పూగణం తేసి బూర్తి ఏుణం లేసి సెండీ 

ఉండవు. 

జూర్యం అయ్యుదాకా గాడిదకాళ్ళయినా సట్టాలి. 

కార్యం గొప్పా 2 ఏ్ర్యం గొప్పా 2 

శార్వంనాడు తల వంచుకొని, కలకొలం తలు తిరుగవచ్చు. 

కారాని కాలానికీ కస్ప దయ్య. మయ్యును. 

శారాని కాలానికి రారాని పాట్లు 1 

"కా ర్త కం కలకాశా, వైశాఖం పులకాశ, 

శార్తీకం తల్ల వేసి కాషాడవ లెను, 

శార్తీకం పోతే వాన లేదు, కష్ణడు పోతే సేన 'శేదు.' 
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"కొ ర్తీ కఫు పున్నా నికి కలక పంటలు, 

కారీ, కమాసానికి కాకులు తొక్కు తాయి, 

కార్తీక మాసంలో కడపటివానలు. 

శారీ కమానంలో వర్గం, కచునితో యుదం. 
ఆలి యె రొ థి 

కారీ కమాసాన కడవలు కడుగ (పొ ద్దుండవు, 
pa య 

ఇార్మీకమాసానికి కదురంత ఉందునా, నూఘమాసానికి నామహివ 
చూఫిసాను. 

pane.) 

కారుచిచ్చుకు గాడ్పు తో డయిసట్టు, 

కారుబ్ెన్న నేసే వోడెకు [నూ కావాలా? 

కారువరికి నా జౌాలముంద, పీపూణాలకు రొట్టఎకువు, 
ఓలి ౬0 

శార్తె ముందు ఉరిమినా, కార్యం ముందు ఒదరినా చెడుతుంది. 

శాలం, కర శం కలసిన స్పే కమల బొంఫవ్హుననై నా క స్టైలు పెబ్బవు, 

కొలం కానప్పుడు ఆలే తేల కకుస్తుంద. 
© _ లీ 

కాలం తేప్పిననాడు, _పెైెమోాది ఒ గు వామె కకుసుంది. 
ల__ రి ౧. wy 

కాలం తీరిందం కే సమిటచెజుస (చెంగు) పామై కుస్తుంది. 
లి. అలీ 

కాలం (వర్గం) తో కరవు లేదు, మగనితో దర్శిదం లేదు, 
యిం 

కాలంనాటి కందిగింజి, సెద్దలనాటి పనర గింజ, 

కాలం పోతుంది, మాట సిలుస్తుంది. 

కాలం మంచిది కాకపోతే గాడిదకాళ్ళు సట్టుకో వాలి, 

కాలం మోరి కంచు పెం కయినట్లు, 

కాలం మూడిన వ్యకి కారికి పోయినా సేగి తప్పదు. 

కాలంలో ఏత నాలు కలలోనె నా చలాలి, 
బీ ల ౧) 

కౌలం వచ్చినప్పుడు కాశికి పోయినా తప్పదు. 

కాలం వసే గాడిదకాళ్ళు తిన్న న, 
ఆనీ 

శొలమందు చేస్తే "దేవతలకు (వీతి, అకాలమందు చేస్తే అసుకులకు (పీతి 

.. ఇద్దగివాథౌ మన్ను ఫొడతాను అన్నట్టు, 
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శాలమా ! యాలమౌా ! కడకు మాడే సెళ్ళమా ణి 

కాలన్నేపము లేకపోతే కంచినేకను ఫొనుక్కో అన్నారు. 
కాల తంతే పెరిగేది పుచ్చకాయ, కు ల్ఫేది గుమ్మడికాయ, 

కాలానికి కడగండ్లూ, చేశానికి తిప్పలు, 

కాలికి గుండు, జుట్టుకు "బెండు, 

కాలికి చుట్టుకొన్న పాము కొటవక మానునా 1 

కాలికి తప్పితే (వేస్తే) మెడకు, మెడకు తప్పితే కాలికి, 
కాలికి దూరమైతే కంటికి దూరమా ? 
కాలికి రానివెబ్పు కంచెళో వేయాలి. 

కాలికి రానిచెప్పు కడగా ఉంచు. 

కాలికి వేస్తే వేలికి వేలికి వేస్తే కాలికి, 
'కాలికోనం చెప్పులు ఒళ్ళో పెట్టుకోవాలి. 

కాలితో కదుపుకోవడం, చేతిత. జుబ్డుకోవడం 
కాలితో సడిస్తే కాశికి పోవచ్చునుగాని, తలతో నడిస్తే తలవాకిలి 

దాటవచ్చునా | 

'కాలిది తీసి నెత్మికి (తలకు) రాచుకొన్నట్లు, 

కాలిన గుడిసెకు (కొట్లానికి) వీకించే వాసం, 

కాలినమన్న్నూ , కాలనిమన్నూ అంటవు. 

శకాలిమెట్లు తలశకెక్కి-నట్టు, 

కాలు కడుగ ముంత లేదు, కల్లుకు ప న. 

కాలు కాలిన పిల్లి వలె, 

కొలు చెయ్యి ఉన్నంతకాలం కాలం గడుస్తుంది. 

కాలు జారితే గంగానమ్మ దే మహీమ. 

కాలు జారిలేగాని గంగా కొట్టదు. 

కాలు జారితే తీసుకోగలంగాని, నోరు జార్తి'తే తీసుకోగలమ్లా | 
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శాలు జారితే నేల ఒడి నేల అచ్చివచ్చినది కాదు అన్నట్లు, 

కాలు జారిన కుక్కకు నీ ళ్ళం టి భయం. 

శాలు పట్టుకొని లాగికే చూసు బట్టుకొని వేళ్ళాడినట్లు. 

కాలు (తొక్కిన వేళ , కంకణం కట్టిన వే? (మంచిది శావాలి). 

కాలు వంగినగాని గంగానమ్ముయి నా బట్లదు, 

కాలు (కని మొగ చేనుగంత, కగిపెం దనిబిడ్డ శాౌడంతి ! 

శాలు విరిగిన ఎద్దు గ న్ష్రైక్కి తే కొము శ్రి విరిగిన ఎ నెక్కెడ ! 

కా బే కడుపుకు మండే గంజి (బూడిద). 
కాళ్ళకు చుట్టువొన్నది, కంఠానికి చుట్టుకోేక మానునా ? 

కాలువ దొటనివాడు కడలి దాటునా + 

'కాళ్ళదగ్ధ అకు వచ్చిన బేరం, "కాకికి నెళ్ళినా దొరకదు. 

కాళ్ళ బడ్డ పాము కజనక మానవు (తీగబు). 

కాళ్ళు పట్టుక గుంజితే మూవ పట్టుక 'వేళ్ళాడినట్లు, 

కాళ్ళు (మొక్కే.వాడి! పోయి కంశాన్ని సట్టుఖొన్న నా నాడీక్ వచ్చినట్టు, 

కాళిదాసు సుక విశ్వం కొంతా నాపైత్నం కొంతా, 

శానడి ఎన్ని వంకలు సోతేనేమి ? ఇల్టుచేంతే సం, 
కావ్యాలు కంఠతః ఉం పే అమగం యెందుకురా అకుక్కుతిననా + 

కాశికి పోగానే కల్టీకుక్క_ కపిల (గంగి) గో వసునా * 

"కాశికి పోయి హొంగలెట్ట తెచ్చినట్లు. 

కాశికి వోయి గెౌడివగుడ్డు తెచ్చినట్టు. 

కాళికిపోయినవాడు కాటికిపోయినవాడు ఒక ళు, 

కాశికి పోయినా కరం తప్పదు. 

కాశికి వెళ్ళినా (పోయినా) కావడిబరువు తప్పను, 

కాశికి పోవడం ఒకటి, కావడి తేవడం ఒకటి. 

శానీలో కన్ను మూసినా 5 తా, కాళహస్తిలో కాలు 

వస్తుంది, 

ei 
పతి 
3. 
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శారీలో కాసు కొకలంజ, 

శారీ వెళ్ళి కొంగఈక తెచ్చినట్లు, 

కాక్లీరఫు గాడిదన లె. 

కాస్త రీ డంశు అంచంతా ఓ డన్న టు, 

కాస్తకా స్త "పెత్తనం వసోంది, వేయవే బానెడు మాకు అన్నట్లు. 

కాసుకుండకు రువ్యలక్క-.. 

కాసుకు గతి లేదు, కోటికి కొడి వేసినాడు. 

కాసుకు గతి లేదు, (దోవ లేదు) నూటికి ఫరవా లేదు. 

కాసుకు మూళి నాకను బోలే మూడుమార్లు పోయిన (మూడు 

నూరు పోసిన) ముంగర పోయిందట |! 

కాసుగొడ్డుకు రూకబం'దె. 

శాసీ పూసే చింతా, గన్నారపు నంతా, నీళ్ళకడవకాడ ముంఆౌ, 

న్మిద "కేమి పుచ్చుకుంటావే ? 

(కంద ఒకబొంత, మోద ఒకబొంత నా శేమి చింత! 

(కింద పడ్డా పైచెయ్యి నాదే అన్నట్లు, 
(కింద పడ్డా వీటికి మన్ను కా లేదు, 

(కింద పడినా మోసాలకు మన్నుకా లేవు. 

(కింద పెట్టిన పంట లుండవు, మోద పెట్టిన వాన లుండవు. 

కల్లులో కిబ్టు కలిస్తే కం చేడకు పోతుంది! 
కీటు విడిచి గోడ పెట్ట లేము. 

కీ ఇంచి మే లెంచనలను, 

"శక తీగ వాక, వీ లెటీగి మాట. 

కీ టూాడిన జం(తేమువ లె, 

కుం నంలో కదుళ్ళు పోసినట్లు. 

కుందమంక కూతు ఏం క్కే మంచంమోడే కూడు (కలికి. | 
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కుంచాలమ శ కూడ వేస్తే మంచాలమ్మ మాయం చేసిందట! 

కుంచె డుంకే కుడికొప్పు, అడ్డ డుం కు ఎడకొస్పు. 

కుర చెడుగింజలకు కూలికి పోతే తూ మెడుగింజలు దూడలు తిన్నట్టు, 
కుంచె డున్నమ్మాకు కూర్కు_ పుట్టదు. 

కుం చెడుబియ్యం, గుమ్మడికాయ. 

కుంజరయూాధంబు దోమకుత్తుక వొచ్చినట్లు , 

కుంటిఎద్దు రానిబే దూల 'మెత్తరు. 

కుంటికులాసం, ఇంటికి మోసం, 

కుంటిగాడిదకు జారించే సాకు, 

కుంటిగుక్రానికి దాణా దండుగ, 

కుంటిగు కలు, తోలుకత్తులు, 

కుంట చేతులవాడు నువ్వులు తిన బెదరించినట్లు, 

కుంటిభిక్షగాడు గుజ్ఞాన్ని ఎక్కి వస్తాడు, 

కుంటివానికి కుయుక్కు లెక్కు_వ, 

కుంటివానితిప్పలు కుం ఎవాగకి, గూనివానితెబ్బలు గూసివాసికి, 

కుం .ఎవాని పారుఐ త్తే ము ఇం1ఎముంద టె, 

కుంటిసాకులు, కొం శువూటలు. 

కుండ ఎప్పుడు వేలో, కుడువు అస్పృదే వేలు, 

కుండ పగులగాద్దినట్టు. 

కుండలు దాచినా కండలు డాచవేము, 

కుండలదుమ్ము రోకళ్ళలో దులుపు. 

కుండలో కూ డుం కు ముండకు నిద కామః 

కుండలు, చేటలు లేవని వండుకగినటం మానుకుంటామా ? 

కుండలో కూడు కూడుగానే ఉండాలి, కూనలు శానలులా ఉండాలీ. 

కుండలో కూడు కూడుగానే (కూడులా) ఉండాలి బిడ్డలు దూడలులొ 

ఉండాలి, 
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కుండల్లో గుక్తాలు తో లినట్టు... 

కుండలో మెతుకులన్నీ పటి మూడవ లెనా ? 

కుండ వెళ్ళి బిందెకు తెగిలినా, బిందె వచ్చి కుండకు తగిలినా కుండే 
మోసం, 

కుందేలు లేచినప్పుడు కుక్క. బయటికి (దొడ్డికి) పోయిందట ! 

కుంసట్టో తామర మొలచినట్టు (తామరదుంప) మొలచునా + 

కుంఛకర్టుని నోటికి అంకాసు మజళ్జీగా * 

కుక్కు_ఆశ గుం డాతితో తీరును. 

రుక్క_కాటుకు చెప్పుదెబ్బ మంచు. 

కుక్క-కు (ఒక) ఎముకముక్క... 

కుక_కు ఏమి తెలుసు మొక్క_బోొన్న రుచి * 

కుక్క_కు కూడు వేస్తే కూటికుండకు ముస్పు, 

కుక్కకు నెయ్యి ఇ్రముడునా ? 

కుక్క_కు పని 'లేదు, కూర్చొన పొద్దు (ఫుకునత్తు (తీకుబడి) లేదు, 

కుక్కరు "పెతృన మిస్సే కుండలు శెలకదా ? 

కుక్కకు బొక్క. వొరికినట్టు. 

కుక్కకు వచ్చె వన్నీ గొగ్షిబండ్రే. 

కుక్కకు వేషం వేసినా మొరగక మానము. 

కుక్క_కు సేకు మావి గౌారికినట్టు, 

కుక్క_ (బు) కూసుకుంకే ( మొరిగితే) _జంగంపరపత్రి పోవునా 
(పోతుందా) ? 

కుక్క గుణ మవుతుండా 2 

కుక్క_ గోవు కాదు, కుందేలు పులి కాదు, 

కుక్క గారీకళ్యాణం పాడునా? 

కుక్కచంటిలో పాలు కుడిచేమా ? 
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కుక్క తీసిన గొయ్యా ? నక్క. తీసిన గాయ్యా ? 

కుక్క తెచ్చే వన్నీ (తీసేవన్నీ) గాద్దలే (గొడలు), 

కుక్కతోక గొట్ట మున్నంతసేవే, 
కుక్కతోక పట్టి గోదావరి ఈదినట్లు, 
కుక్కతోక వంకర, 

కుక్క_దానం పట్టఅయినా కుటుంబాన్ని పోషించాలి, 

కుక్కను (తెచ్చి) అందలంలో కూర్చో బెడితే కుచ్చులన్నీ “తెగగారుకు 
(తెగగారికీందట !) 

కుక్కను అమి జన డబ్బు మొబుగునా 

కుక్కను ఎక్కి లే సుఖమూ చేదు, కూలబడినే దుకిఖమూూ 'వేదు, 

కుక్కను కొట్ట (ను) బచ్చెనకొయ్వి కావలెనా! 

కుక్కను కొట్టితే ఇల్లంతా పాకుతుంది, 

కుక్కను చంపిన పాటం గుడి కట్టినా సోదు. 
కుక్కను పెంచితే గం డాయ కూటికుండకు (వేటాయె మెం డాయ), 

కుక్కను ముద్దు పెట్టుకుం స్ మూలా సోగ నాకుతుంది. 

కుక్కతోక చక్క నవుతుందా ? 

కుక్క_నోటికి కొబ్బరికాయ అబ్బునా ? 

కుక్క-నోట్లో కణ పెట్టినట్లు, 

కుక్క-నోట్లో కల్ల పెడిలే భామ మంబుంగది, 

కుక్క_పోతుకు కుచ్చులజీనా ? 

కుక గాబతుకు, నక్కువావు, 

కుక్కు బలిస్తే గోనెలు మోస్తుందా ? 

కుక్క ముట్టిన కుండ అక్క-జుకు వస్తుందా + 

కుక్కలకు కులంపంచాయతీ, 

కుక్కలు ఏకులు నడికి లే, గుకాలు చీరలు కడతాయి, 

కుక్క-ల్కు కాకులు కూడి విస్తళ్లు చించుకొన్న నట ! 
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కుక్కలు, కుక్కలూ వోట్లొడుకొని, కూట్లో దుమ్ము పోనుకున్నాయట! 

కుక్క-లు కూర్చుం శే కుందేళ్ళు దూక లేవు. 

కుక్క_లు చెప్పులు వెదకును, నక్క_లు బొక్క-లు వెదకును, 

కుక్క. వస్తే రాయి దొరకదు, రాయి దొరికితే కుక్క. రాదు. 

కుక్క వేషం వేస్తే మొరగకుండా వల్లకాదు (తప్పదు). 

కుక్క-శ్చ, నల్ల కుక్క-శ్చ, దాటడం, మణీడాటడం, శెడ్డిక్స, ెడ్డిసానిక్చ, 

నాథనం బుడనాశనం, 

కుక్క-(శాధ్రానికి వీతిపిండాలు, 

కుక్క_ సంతకు (అంగడికి) పోయి (నట్లు) తునకాల "దెబ్బలు తిన్నట్లు, 

కుచ్చుల కింది _తాచువలె, 

కుచ్చి (గుచ్చి) కుదుటిలో పెడితే విచ్చుకొని వీధిలోకి వచ్చినట్లు. 
కుట్టనిరవిక చేతు లున్నా సరే ఏలనిమొగుడు ఊరిలో ఉన్నా సే, 

కర్టికుట్ట గుంజగానికి దుప్పటి చేయించినట్టు, 

క్రుష్ణితే తేలు, కుట్టకుం శే కుమ్మరిపురుగు. 

కుట్టినవడు 1 కుకెంట, మర వోఏడు మంట, మూడ్ కోఏడు మొదలంట. 

కుట్టిన నిక బుగడలు "లేవు, మభ్యాహ్నంనద్దిక ఉప్పు లేదు. 

క్యునమ్మ కుది (దు) ట్ల టో (గూట్లో) ఉంచు, కూసినమ్మ గయ్యాళి 

కట్టిన లేలు గుణవంతురాలు, కూసి సేనమ్మ కుక్క-ముండ, 

కుట్టిన తేలు గోడ ఎక్కె_, కూసు (యు) లంజ రచ్చ శెక్కె-. 

కుట్టు మొయ్య తిని కుప్పకావలి పొమ్మం కే, అగులుబుగులు కాల 

ఎమూ! అరలో పండుకుంటా నన్న్హాడట ! ! 

కుక్తువాడికి కుడిచేతికిందా, ఏడ్నేవాడికి ఎడమచేతికిందా కూర్చో రాడు 

కుస్తునారు కుడితే చెవులు నొ పెట్టవు. 

భుడిక న్ను కు చెయ్యడం, ఎడమకన్ను ఎగ రెయ్యడం, 

స్లడిశాలు పెడితే కులక్షయం, ఎడమకాలు పెడితే వంశక్షయరి 
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కుడిచి కూర్చో లేక కమ శ్రరౌవము "తెచ్చుషొన్నట్టు. 

కుడిచెయిం చేసే దానం, ఎడమ చెయ్యి ఎతుగ రాడు, 

కుడిచేతికున్న మన్నన ఎడమచేతి శేది! 

కుడిచేతి (తితో) ఇచ్చి, ఎడమచేతా (తితో) తీసుకున్నట్లు. 

కుడితికుండలో (తొట్టిలో) డ్డ ఎలుకవలె, 

కుడుపుకు గుడగుడ లేల! 

కుడుపు మంచిదేనా కడుపు మంచిది కాము, 

కుడుము "పెడితే ఇండుగ. 

ఘడు ములుతిన్న నాడే కుట్టు శ్ళిదు, 

కుడుము మిం గేవానికి అప్పడాలు లెక్కా ? 

కుడుములు వండని ఆడుదీ, కూనిరాగం తీయని వొగవామా ఉండరు, 

కుడుమువ ల వాచింది అం + అమ్మా! కమమ సంద మన్నట్లు, 

కుడువ బెట్ట కంచ మారడి గొనినట్లు, 
కుడువబోతూ కూరాకు (కూరల) రుచి ( చవి) అడిగినట్లు, 

కుడువబోవు కూటికి రుచి అడుగ నేల? 
కుడువ మంకు ఫొజున వచ్చినట్లు, 

కుదెరినది వైద్యం, మానినది మందు, 

కుదిరెకు గుజ్లి మం ట్క పూనెకు పుజ్ణ మన్నాడట ! 

కుదుకుపడ్డ "కాపురము కూలగొట్ల్టకవో తే చేను సీకు జంకు మొగుడినే 

కా దన్నాడట | 

కునికిపాట్లు పడేవానికి కాలబడ తన్నేవాడే తం డీ, 

కునికే సక్కమిద తొటిపండు పడ్డట్టు. 

కుష్పకు ముందు, కుస్కీకి 'ననుక, 

కుప్ప _ తగులబెట్టి పేలాలు వేయించుకున్న ట్లు. 

కుష్ప పీకే దొంగ పరిగ ఏరుకొనేవానిని జెదరించినట్లు. ' 
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కుప్ప సె పండుకొని, ఉప్పరిగ కల కన్నట్లు. 
కుప్పలో ధాన్య మున్న దన్నట్లు, 

కుప్పలో మాణిక్యంవ లె, 

కుప్పవిత్తులు చిప్పనారు. 

కుమ్మష్ట నాది, ఫజీతు నీది, 

కుమ్మరపుకుగుకు మన్ను ఒంట పట్టదు. 

కును ) రావంలో ఇత్తడి (రాగి) rr (ముంత లేరంగగల మెక ) 

కుమ్మరావంలో గచ్చకాయ వేసినట్టు. 

కుమ)రావమును సిస్పు ముట్టించిన్ను, 

కుమ్మరికి ఒకయేడు, గుదియకు ఒక పెట్టు. 

కుమ్మరికి కుండ కజువు, కమ్మరికి తెడ్డు కటువు, 
కవ రస కుండ క అవు నాలక బట్ట క అవు, 

కుమ్మరికీ కుండలు క అవు, కఫ ఏరా చెప్పులు కటువు. 

కుమ్మరితెవ కం కాగ మెంతా? అం" కొసరిలే దీపంత ? 

శుమ్మరివారింటి పెండ్లికూతుగు ఆవకట్టకు రాక ఎక్కడికి పోతుంది 1 

కుమ్మకివీథిలో కుండ అమన; 

కుము) చెప్పుకొనేందుకు గూడూయ పోతే, వకూళ్ళకుమ్ము ఎవువుగా 

నచ్చిందట | 

కు మ్మెకక్క_ పూలు గుచ్చితే కుంమెళ్ళ కామాక్షమ్మ కులికివస్తుంది, 
కుట్ట కాకి శేమి "తెలుసు ఉండేలు దెబ్బ + 

కుజ్జలసేద్యం కూ+టివై నా రాదు. 

కుజ్జివొడి గుణగణాలు తెలుసునుగాని చెవులకమ శల సంగతిమ్మా తం 

తెలిను అన్నట్లు, 

కురూపిపొత్తుకం బె సురూపితిట్టు మేలు, " 

కురూవీ ! ఏమి చేస్తున్నా. వంటే సుకూపాలు లెక్క పడుతున్నాను 
ఆన్నట్లు 
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కుల మెఆిగి చుట్టము, స్థల మెణీగి వాసము 

కులముకన్నా గుణము (పధానన్ము 

కులము గలిగిన నెందై స స్థలము కలుగు 

కులము చెడ్డా సుఖం దక్క_వ లె. 

కులము శెటీచేవా చేగాని కూడు సెళ్తువాస జే 

కులము తేక్కు_వవాడు కూటికి ముందు. 

కుము కౌదు, స్థలము కాను, కుమ్మరి నారిపిల్ల ధో దయ్య మై పట్టండి, 

కుఖము తక్కు_వవానికి గోటు ఎక్కువ. 

కులము తేప్పినవాడు బండికి ముందు, కూరగాయలవాడు సంతకు 

ముందు, 

కులము పోతే కులము వస్తుం” గాని స్థలము పోతే స్థలము రాన 

కుం మోడు (కుఖమువాడు) డిలే క Ene కొమ్మాడు (కొమ్ము 

వాడు కొ కొడితే ఎక్కు_తుంది, 

కులవిద్యకు సాటి లేవు. 

కులహీసమైనా వంహీసం కారాదు. 

కులానికి ఇంత అంచు తలా నోరంత అన్నట్టు. 

కులానికి కులం తెగులు (వేటు), నీటికి పాచి (నాచు) తెగులు (చేటు), 
కులానికి సౌన్గు అం క, చిన్న క్వాడే 'వేలుసుడ్డాను అన్నట్టు. 

కులిశేడాన్ని 'ఒలికితో పెకికే ఒలికంతా చెడ కులికిందటు | 

కుళ్ళికుళ్ళి కాయ నష్ట, కాలి కాలి కళ్లు నషి 

కళ్ళుబోతువాకు గుడి సె కట్టికే కూలినదాకా ఒక శు పోకు, 

కుళ్ళు ముండకి అల్లంపచ్చడి య! 

కు ళ్ళేవానిముందు గునిసినట్టు. 

కృళ్ళేవాళ్ళఎను 1 కలక మన్నారు, 
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కసి వెళ్ళి గొడ్డలి దూరి కులానికే చేటు "తెచ్చినట్లు, 

కూకున్న కూతురు కూలిపోయింది, చేసినకోడలు చేవ చేరింది. 

కరాచమ్మ కూడ బెడితే మాచమ్మ మాయం చేసిందట ! 

కూచిపూడిదొంగతనానికి కజ్ణ, చెప్పులు కావలెనా ? 
కూచిపూడిలో కుక్క. మొరిగినా సంగీతమే, 

రూచుం కే కుక్కకు పండ్లు పులుస్తువి. 

రూ-చుం శు లగ లేడు, కూరదాక దింప వేడు. 

కూ-చుం ఓ. లేవ లేడు మ. లమ్మి లేడు, న. నాకు 

నవ్యొస్త్కది. 

కూటి కియ్యని విటకానిపోటు మెండు. 

కూటికి గతి లేదుగాని కుంశకెనలకు ముత్యాలు. 

కూటికి గింజలు లేక కొరముట్లు లేక సేద్యం చేసేది చడ్డరోతి, 

కూటికి జరిగితే కోటికి జరిగినట్టు. 
కూటికి తక్కువైనా (వై తే కులానికి తక్కువా 1 

కూటికి పేదయిలే కులానికి పేదా ? 

కూటికి లేకపోతే సన్నబియ్యం, గుడ్డకు లేకపోతే సన్నగుడ్డ, 
కూటికి లేకున్నా కాటుక చుక్క. మానము, 

కూటికుండ కుక్క_ ముట్టినట్టు. 

కూటి కున్న కోటి కున్న శ్లే, 

కూటికోసం కోటి విద్యలు. 

కూబిమోాదా ఆక, మొోసంమోడా ఆశే, 

కూిలోనిరాయి తీయ లేనివాడు ఏటిలోనిరాయి తీయగలడా ? 

కూడ బ్యెనవాడు కుడువ నేర్చునా 1 

కూడలికాపురం కుతకుతలు, వేరడికొపురం వెతవెశలు, . 

కూడా నిని కుల మెంచినట్లుం 
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కూడింది పోయె (పాయ) 'పెండ్రౌడిందీ పోయె (పాయ). 

కూూడినకొొద్దీ కుండ లమ్నుకొని తిన్నట్లు, 

కరూడుఅయి బే కద్దుగాని కులస్థులకు "వెరచి వచ్చినాను, 

కూడు ఉంశు కులగో తా లెందుకు ? 

కూడు ఉడుకలేదని కుం డట్టుక కొట్టాడట 

కూడు ఉడికిన వెనుక వాయ్యి మరఠిడును, కులం వెడ్డ వెనుక బుద్ధివచ్చును. 

కూడు ఎక్కు_నె తే కువ్యాడ మెక్కు_వ. 

కూడు ఒల్ల నమ్ముకు కణ వేమి చేస్తుంది ? 

కూడు పెట్టదు, గుడ్డ ఇన్వదు, నామోాద (పొణమే అన్నట్టు, 

కూడు లేనమ కు గుడ్డ లేసివాడు జతపడ్డట్టు, 

కూడు వండని ఆడది, మంచం అల్లని మగవాడూ ఉండకు 

కూడు వేరై తే కోలం వేణు (గుణం వేటు). 

కూడూ, గుడ్డా అడక్క_పోతే బిడ్డను సాకినట్టు సాకుతా నన్నాడట ! 

కూడే కూడే కాఫురం తీయకపోతే నీఅంకు మొగుణ్ణి కా దన్నాట్ల ! 

కూతలార్భాటమేగాని కుప్పలో గింజ లేదు. 

కూతురికి దొరికేదంతా కుళ్ళాయిమిండగా శ్ళే. 

కూతురికి మంగళవారం, శ్నుకవారం, కోడలుకు దిన్యలు దిన్యెలు, 

కూతురిని కన్నమ్మ కుడుములు తిన్నది, 

కూతురు అని కుంచె డిస్తే కన్నతల్లి అని కంచెడు పెట్టిందట | 

కూతురు అని కుంచె డిస్తే తెల్లీ అని తళైడు పెట్టిందట ! 

కూతుకు కన లేకపోతే అల్లుడిమోద పడి వడ్చినట్లు. 
కూతురిపురుడు కుండలలో, కోడలిఫుకుడు కొండలలో, 

కూతురిముట్లు కుండల్లో, ఫోడలిముట్టు కొండల్లో, 

గూతుళ్ళు కన్నమ కు కుర్భీఫీటలు, కొడుకులు కన్న నూకు గోళ్ల 

ఫంచ లు 
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కూతుళు కన్నమ్మ కోకలేనులలో, కొడుకులు కన్నమ్మ లబ్సిసులలో. 

కూన పెంచితే గండయి కరవ వచ్చిందట ! 

కూనఫులికి "లేడి దీటా ? 

కూనలమ్మసంగీతం వింశే పుణ్యం వేదు, వినకుం శు పాపం లేదు, 

కానా, మొగుడూ కూటి శేడ్రిస్తే అన్న జింకు మొగుడి శెడ్చిందట 1 

శూరకు తాలింపు, చీరకు (గుడ్డకు) జూడింపుం 

కూర లేని తిండి కుక్క_తిండీ. 

నూ రాకు (కుండ) (రూరాగడు) "మొద లుం కు కగాసుముండే నా చెస్తుంది 

"కాపురం, 

కరార్మాం ((శ్రీార్శం) "వెళ్ళి కునుకునైన్య్యవుని కాళ్ళు పట్టుకొన్న ట్లు, 
కాయం శే కుంటి, లేస్తే వేడి, 

కరార్పుం కు కుక్కుయినా కఅవదు. 

కూర్సుం కే మరామనేకు, నుంచదుం + మఠానేకు, 

కరూమ్పండి (కూ రాసి) కుండ లమ్మిసల్లు, 

కూర్చుండి క కూఢు వండ లేను వంగుండి తీర్ధం వస్తాను అన్నట్టు (అన్న 

దట ! ) 

కూమ్పుండి (కూర్చొని) చేసిన పాం గుడి కట్టినా పోదు, 

కరామ్సుండీ (కూర్చొని చెంటూడఉం లమ కొండయినా కాని (సమిసి) 

పోతుంది, 

కూర్చుండి (కూర్చొని) తిం సు గుళ్ళూ, గోపురాలూ ఆటను (ఆగవు). 

కూర్చుండి (కూర్చొని) తిం కు గుళ్ళూ, మబట్ళూ ఆటవు. 

కూర్చుండి (కూర్చొని) పడుకోన లెను. 

కూర్చుండి (కూర్చొని) చేవనలేడుగాని ఎగసి తొ "కాయలు ఎంతా, 

నన్మాడట |! 

కూర్చుండి (కూర్చొని లేవ లేడుగాని వంగుండి తీర్థం వస్తా నన్నట్లు, 
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కూర్చుండి 'లేవలేనమ్మ నంగుని శివరా తికి వస్తా కర 

కూర్చున్న కొమ్మ నరుక్కు-న్న ట్టు. 

కగార్పున్న వానికి కుప్పలు, తిరిగినవానికి తిప్పలు, 

కూలి ఇచ్చి కుదురు కొట్టించుకొన్న ట్లు. 

కూలికి నచ్చి పౌలికి మాట్లాడిసట్టు, 
కూలీకి ఏిషం తొగుతారా ? 

కూలి కుండకు రాదు, అంకు పన్నుకు రాదు, 

కూల్ కూటికి రాదు, లేకి చేతికి రాను, 

కూలీ చేస్తే కుండ కాల, వేకుం గ్ ఎండ కాలె, 

కూలి చేస్తే గడవవిది సకాల గిశుస్తుండా | 

కూలిబంటు కొకమా.ంాం౦ంటు, మాబబంటు కొక మధదెలకాడు, 

కూలీనాలి చేసి కదుకువలె ఉండక మొగుణ్ణి కట్టుక సగ మైసోతినే 

అందట |! 

కూలీలకు గా నామథ్వాహ్నా ము అయిన పన్నట్లు, 

కూసి కుక్క దువ్వు వెద్చుకొన్నట్టు. 

కూసికూసి గుంటనక్క గూడెక్లీ (గూద నెడలి) చచ్చిందట ! 

కూసుముండనోరు కుక్షైనా నిలువదు, 

కూసే గాడిద వచ్చి నేసే గాడిదను చెజచిందట ! 

కృ తికలో కుతిశెవిసుకుడు, 

కృ త్తికలో విక్కి లే కుత్తుకలు నిండవు. 
కృహ్లాస్నానానికి కొండుభొట్లాజ్డు | 

కెంపు నే నెటుగనా? కుంపటినలె నుండు, కొమ్ము లుండు శకెండు 

కోతికివ లె. 

“శీకలూ, కూకలేగాని నూర్చిడిలో గింజ లేదు. 

శినవా ! నారాయణా! అవ్వా ! బువ్వ సెట్టు. 
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కొంగ కొకచెబువు లేదు, కోమటి కోడుకు లేదు. 

కొంగజపము చేపలకొజ తే 

ఫొంగరెట్ట నాకూడు తీసిన దన్నట్లు, 

కొంగు తగిలినా కొంత మేలే (ఆశ తీరును) (పుణ్యమే). 

కొంగు తడిస్తే చలిగాని, కోకంతా తడిస్తే ఏం చలి! 
కొొంటిమి, తింటిమి, కోలాట మెందుకు ? 

.కొొంళు వస్తుందిగాని కాసరితే వస్తుందా 2 

కొండంత దూదికి కొండంత ని సప్పెందుకు * 

కొండంత దేవుడికి కొండంత పతి. పెట్టగలమా ! 

కొండంత మదఫుే.నుగు తొండము వేకుండినట్లు 

కొండంత రాగం తీసి పిచ్చుకుంట్లపాట పాడినట్టు, 

కొండంత రెడ్డి కొంగు సట్టుకుం కే, ఊం అనేదానికి లేమ, ఆం అనే 

దానికి 'వేదు. 

కొండంత రెడ్డ (ముగుడే) పోగా పీ పిడిశెడుబొచ్చుకు ఏ డ్చెందుకు ? 

కొండ అద్రమందు కొంచెమై ఉండదా ? 

కొండ ఎక్కి విండి కొట్టునట్టు, 

కొండ ఎక్కే. (కువె ఫ్ర వానిమొలను కొడనలి చెక్కినట్లు, 

కొండ కళ్టైలు, కోనీసేళ్ళు మోసినట్లు. 

ఫొండ కింద మెరక, తూముకింద పల్లము మంచిది. 

కొండకు ఒకనెంటుక ముడివేస్తే, వస్తే కొండే నస్తుంది, పోతే 
'నెం్య్యునే పోతుంది. 

కొండతో తగరు పోట్లాడినబ్లు 

కొొండనాలుకకు కబు వ 

ఫొండనాలుకక మందు వేసే ఉన్న నాలుక కూడివోయిరిదట్లు | 

భొండ్లగు ధూచ్చి కళలు మొరిగి నట్లు, 
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కొండను తెల కింద పెట్టుకొని రాళ్ళకు 'వెదకినట్లు, 

కొండను తవ్వి ఎలుకను పీినటు, 
ర్ ౧౧ 

కొండ పగులగొటి ఉలవ చలు, 
6౭ ౧ 

కొండమంగలి గొరిగినట్టుం 

కొండమిోది కోతిని కొని తెచి,నటు, 
wm 

కొండమీద గుబగుబ లేమంకే కొమట్లరవాస్యా అన్నట్టు. 

కొొండమోాదనుంచి సడ్డవాసికి గాయా లన్న 2 

కొండమోాననుంచి బండి దెర్తించి” టు 

కొండమీద భ క్ష్య్యూలకు పోతే కొండకింద వాయనం పోయినట్లు, 

కొండముచ్చుకు కోడి విం వును, 

ఫొండలు మిం గేవాడికి గోపురా అడమా ? గుడి మిం?+వా? కి లింగ 

మడమా ? 
Ce 

కొండనలె వచ్చి మంచునలె తేలినట్టు. 

కొండవాడు వంకాయ కాల్సుక తిన్నట్టు. 

కొండీ ! కొండీ ! కొడవ లిటు లేవే అంకే చస్తి నీకాళ్ళు (మొక్కుత 
దీ ములు ణా ఇందు |! 

హొండఏవీటిదందుముండా ! కుండ లిటు "తేవే. 

కొండను నమ్మినవాసికి కొదువ లేము. 

కొంప అంటుకపోతూ ఉంచే అన్నంగిన్నె నిప్పుదగ్గజు పెట్టిందట | 

హొంప దీసి వా రామన్నా ! అంకే అందుకు సంచేహామా ? అన్నట్లు. 
లి మట్. 

కొంప వీకకురా సుప్లుతా! 

| 1 రీ | హర్క రాయి \ కొక్కి-రాయి ! ఎందుకు పుట్టావే ౩? ఆంజ! చక్కని 

వాళ్ళని 'వెక్కిరించటానికి అన్నదట ! 

కొక్కి-రాయులలో కొంగ ఘనము, 

కెర్కొరోకో అంకే తెల్లవారిన క్లే, 
nat aa) 
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ఫొటకముండే వడుసా వే మంచు ముందు కొటబోతొవని వడుసా 
లు ఎలి లు వాని 

నన్ను. 

కొటారు కొల రోతుం 3 అంశే పాలివాడు లేకుండ చూడరా! 

అన్నాడట | 

కొటిపిదిన్నెలో గుడిసె వేసినట్టు. 

కొట్టినా వంగని కొడుకు, శిప్పినా తిరగని మోసం (లాభం లేదు). 

కొడితే కొట్టాడు, కొత్తకో శెట్టాడుం 

కొడుకు చబాగసండన లె, కోకలు ముండా వరాన్సన లె 

కొడుకుబిడ్డకు, కరూతుకు బిడ్డకు తాత ఒకడే, 

కొడుకు ముద్దు, కోడలు' వద్దు. 

కొతగా సిరి వచ్చె, అర్హర్మాణి గొడుగు సట్ట మన్నాడట | 

కొత అచ్చు, కొత రాగులు, ఏడో రప్పా చుట్టాలు, తిుములరావెర్ల 
వాలి న కు వ్ 

వ్. వినేవరకూ పొాయ్యెన్లదు. శొంకలో విబ్లుంచి, సంకురా ఫి 

వజుకు పండెలేదు, ఊరిలో పనికే దభా! ఉంటాను ఉగాది 

దాకా! ఎండవే వడ్లా! ఏసనాళ్ళు, సండే పడకా పదినాళ్ళు. 

కొత. అప్పుకు వోచే పాతఅసపం పెన డదట ! 
ఎన్ ~ ఖు Ce 

కొత ఆవకాయి, కం అలం (రుచి). 

కొత ఎద్దుపెండ ఇంటిల్లిపాది తీసినట్లు, 

కొత, ఒకవింత, పాత ఒకరోత, 

కొొత్మ కుండలో జోరీగ లాడినట్లు. 
కాత కృషికి పాతతరినేల. 

నీ 

కొతృకొత్శగా వచ్చి కుత ఎగశేసినట్లు (ఎగ శేసిందట |) 
(oan. అజాన్ అలాని ౧m 

ఫొత గదరా కొమ్మా, అం#ు మరగసిర్కా ఇరగ (విరుగ) తందాం! 

అన్నట్లు, 

భార్త, గిత్త ల నాగలి, కొత్త సాకు వగిలి,. 
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కొత గుడకు రంగు పటినటు పాతగుడకు పట్టదు, 
వాలి Ce e595 ౧౧ cs 6 

కొత చింతకాయతొక్కు., కొత చుటరికము రుచి, 
చీ — 2 A) 

కొత ది గాణెలమడుగు, పాది బజణెలమడుగు. 
వావీ శివి వ్ 

కొత్త దొకవింక, కోడికలభొం3. 

కొతృసీరు వచ్చి పాతివీకు ? ట్రుకపోయినసట్టు. 

ఫొత్తనీళ్ళకు చేవ అవు రెక్కినట్టు, 

ఫొన్ వి గాడు ఫా దెకుగ~డు. 
అవ్ (౮ 

కొత మురిపము కొమ్మన్నా | “వెలగ అన వుడేలా |! 
—£ దే ౧౧ అం 

కొక నె ద్యునికం కు పాన వోని ములు, 

క్రొత్త వీసాలో పా౭సారా. 

కొద్దికొన్చిగా తీస్తే కొండయినా సమిసిపోతుంగి, 

కొద్దివానలశే జాక్క_లపగుగులు, 

కొనగా తీరసిది (లేనిది కొసగగా త్రీమనా ? 

కొనజాలకు కోతి పుడితే కులమువాళ్ళంతా కుంటికుక్క- అని చేరు 

మర 
ని 

కొనబోతే కొజప్, అవు బో శే ఆపని, 

కొన లేదు మొదలు వేను, కొడుకు సోమలింగం. 

కొన్న అంగడిలో నే మామబీరమా ? 

కొన్న దగ్గణ కొసరుగాని, కోరినదగ్గజు కొనరా ? 

కొన్నది వంకాయ, కొెసరింది సై 

కొన్న వాడికన్న తిన్నవాడే మేలు, 

కొన్న వాడే విన్న వాడు, 

కొన్నాక తినక మౌోనడుం 

కొన్నాళ్ళు చీకటి, కొన్నాళ్ళు వలుతుకు (నెన్నెల). 

కొనీ వింటాఉం కు కోమటినేస్తం, ఇచ్చితీసుకుంటూడిం కే ఈడిగ నేస్తం. 
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కొల్లేటిపంట కూటికే చాలదు. 

కొనేది కొయ్యగూర, తినేది చెంచెలకూర, 

కొనేవాడికి కోటిక ళ్ళయి లే, అమ్మేవాడికి అవికి దొక శే చాలు. 

కొనైనా (కొనిఅయినా) కొనకు నూనే రాయాలి, 

కొప్పుకు సగుర మందము, చెప్పుకు తగుర మందము, 

కొప్పున్నా మె ఎటు తిప్పినా అందమే. 

కొబ్బరిచెట్లకు కుడితి మృత్యువు (మితి). 

కొబ్బరిచెట్టు ఎందుకు ఎక్కా-నురా అం చే దూడిగడ్డికి అన్నట్లు. 

కొమ్ముమాడ కూలుస్తుంది, 

కొమ్ములకు లేని వాడి చెవులకు వచ్చినట్లు. 

కములు చూచి బేర మాడినట్లు, 

కొయ్యరా! కొయ్యరా ' పోలిగా! అం పే టంగుటూరి మిరియాలు 

కొటికాయలం తేసి అన్నాడట ! 

కొలకనుబో లే పడికట్టు ఉరికి మొద పడ్డట్లు, 

కొజువితో కొప్పు (తల) గోకుకొన్నట్లు, 
ఫొటివి 'పెళ్టువాడు కొొడుకు, కూడు పె్టేది కూతురు. 

కొజికు నక్కకొణి. 

కొజ్బగింజితో కోడలిని చూస్తే కొండంత జ్యరం వచ్చిందట. 
కొొజ్జలు కజవు పెంచును. 

ఖెభలూ ఒకపంశునా ? 

కొబ్బునపజేవాడు ఒకడు, కూక్పులు లెక్క_పెస్తేవా డౌకడు. 

కొలకు వోయి పెచీర కోల్పోయినట్లు, 

ఫొలిచేవాడు గుడ్డి, కొలిపించుకొనేవాడు గుడ్డి, 

కొలునవ్రకన్న గోపాలమే నయం. 

కొల్లు మునిగినకొన్నా శ్ళకు కోనా మునిగిరిది 
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కొల్లేటి బవ్మూహత్య కాఫుమోదుగా కొట్టుకపోయినట్లు, 

ఫొల్లేటిలో పండే పంేంగాని, చచ్చే దున్నహోతులక "లెక్క. లేదు 

అన్నట్టు. 

కొల్లేటిన్వవ సాయం గాఢవినాశనం, 

హొసరినకూరలోగాని పన లేదు. 

కో అం శు కోటిమంది, 

కోకిల పోయి క్) ఎక్కి-నట్టు, 

కోట గోడల ఇట్లు, తౌటాకులపందిరి. 

కోట చక్కదనము గమిడి చెప్పినట్టు. 

కోటలో కొల్బవంకదాగభో పోయినట్టు, 

ఫోటలో పాగా వేసినట్లు, 

ఫోటవణకు, నీటివజుకు (నాగనంసన లను). 

కోటికి గోవు, నూటికి నూలుపోగు. 

కోటికి సడగాత్తువార్లి పదివేల కాపనె (బతుకు మన్నట్టు, 

కోటిపల్లిగుళ్ళు ఎదను కట్టంచానో 'తెవయదుకొని, అంతె శ్వేదిగుళ్ళు 

నేను కట్టించ లేదు అన్నాడట ! 

కోటివిద్యలకం కొ కోకుకు పొలం దున్నడం నులు, 

కోటివిద్యలు కూటికొర-క. 

కోటివిద్యలు కొండకు లోకువ. 

కోటివిద్యలు నేర్చినా కొల అచ్చితే కొలనల కాము. 

కోడలికి బుద్ది చెప్పి అత్త తెడ్డు నాకిందట ! 

కోడలిదాని మొగడు కొట్టం పట్టుకొని వడ్చినాడట ! 

కోడలికి భు చెప్పీ అత్మ జంకుకు పోయిందట ! 

కోడలిని కాలుచుకొమ్మంటాస, అర నమ్ముకొమ్మంటాన ! 

కోడలు కొడుకు కంటాను అంశే వద్దనే అత్తగా కున్నారా ? 
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ఫోడలు గృహ పవేశం, అత్త గంగా పవేశం, 

థోడలు నలుపైతే కులమంతా నలుపు, 

కోడలు వచ్చిన వేళ, కోడెలు వచ్చిస వేళ (మంచిది కావాలి). 

ఫోడిఅడుగులో కోటివర్లాల భూమి. 

కోడికి ఉన్న కోర్కెలతో వీ ట్ర కేమి అక్క_ణు ? 

కోడికి కులాసం "లేదు, కోమటికి విశాంనం లేదు. 

కోడికి గజ్జెలు కడితే కుప్ప కుళ్ళగించడా ? 

కోడి కుంపటి 'లేకపోతే ెల్ల వారడా ? 
కోడికరా3, కాడిపూత. 

కోడి కూయకున్న తి వారకపోను, 

రోడ కూత, అప్పులు, సంది పాపఅప్టూలు తీమ్సును, 

ఫోడిగుడ్డంత బంగారం తేగొవా డున్నాడా ? 

కోడిగుడ్డంత సంసారంలో కోరిక తేల ? 

కోడిండుకు ఈకలు తీసినటు (₹ంటసప్పు పసి, 
Gt ™~ 

కోడిఫడు (పగుల) కొట్ట గుం్యడాయి కావాలా ? 
Ge (స) 

ఫోడిపడుకొండలు బదలు ఫొటుణమా ? 
Cs © 6 

కోడిగుడుమోద 'వం్మటుకలు లెక్క_ పెస్తినట్లు, 
లి టం 23 ౧౮) 

పోడి నలుపైనా గుడ్డు తెలుపే, 

ఫోడిని అడిగి మసాలా నూకుశతారా ? 

ఫోడిని కోసి గో తాని కంతా సగ ఐనట్టు, 

వోడిని గద తన్నుకొని పోయినట్లు, 
(a) na 

కోడిని తిట్టిన తిట్టు కోడలి శెటుక. 

కోడిని ఇంచితే కోడిగుడ్డంత బంగారం వస్తుంది. 

ఫోడిని కోసే ఇంట్లో కొరళొర తప్పదు. 
కోడిపిల పెనుండి గాజెపిల ను బలాదూరు తీసిన, 
J; MC (=) య Mf. 
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కోడిపిల్ల మోద పందిపిల్ల బలాదూరు, 

కోడిపెట్ట ఎక్కు డున్నా ధ్యానం ( నసు) గుడ్డమోచే, 

కోడి ముందా? గుడ్డు ముందా ? 

కోడి ఆ క్కారవేస్తే గాస్పవర్గ ౦ కుకుస్తు ంది. 
లి ot వాని 

కొడి! సీరెట్ట మందు అంచి కొ చెక్కి. సూర్సుందట | 

కోడు ఒకడు తీస్తే కొమ్ము ఒకడు తీస్తాడు, 
అణాల 6 అటి 

కోతలకాలంలో ఎలుకల శేడుగుకు భార్యలు, 

కోతిలనాడు మ రసన సట్టినట్లు. 

కోతలన్నాళ్ళు వ బవెకింప, వమవాత బనెకించే బతుకు. 

కోతల్లో కునికిపాట్లు 1 కొ త్తఅవూవాన్నకు కొంపనోడి అనుకున్న ట్టు, 
౧౪) ౧) అవ్ ey ౧౮) 

కోకల్లో కూడదీసుకుం మే కూటికి కొజుత రామ, 

కోనికి అద్దం మావిసట్టు, 

రోనికి కొల్లు (కౌాగించిసట్టు, 

కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టు, 

కోతికి గురి ఐంది నోరికసట్లు, 

కోతికి జల తామకుళ్ళాయి సటికి ? 

కోతికి తేలు కుటిసటు, 
e839 mM) 

కోతికి పట్టుపుట్టం కట్టను. 

కోతికి ఫుండె తే నోకా, నాకా, 
Qa. 

కోతికి పెతన మిసే గోదావరి కడంగా ఈదిందట ! 
ది ఎలి GD 

కోతికి బెల్లం మాసరాదు, కోమటికి ధనం మాపరాదు. 

కోతి గుకునెంద సామ్యం, 

కోతి గెంకడం, సాయబు సంపాదించడం, 

కోణిచావు కోమటిజంకు, 
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కోలిచేలిపామువ'లె. 

ఫోతిచేతిపూలదండ, 

కోతిని చేయబోతే కొండము చ్చయినట్టు. 

ఫోతిపంచాయితీ కొంప లామస్తుంది, 

వోతి విబులకు రొస్టై పంచినట్లు, 

కోతిపుండు (బ్రహ్మ్హరాఖుసి, 

కోతి సులి గాదు, కోమటి దొర గాదు. 

కోలిముండకె నా గీత భా గుండవలె, 

కోనింగచెట్లుపె కొక్కెర, ఎక్కమన్న చెట్టు ఎక్కెర! 

కోనేటిస్నా నానికి కొండుభట్లాబ్డు * 

ఫోపము (0) గొస్పకు ముప్పు, అల్లరికి హంగు ముప్పు, 

కోపము (0) తాపము చేలు, తాపము (బ్రహ్మ హత్య చేటు, 

ఫోపము పాపకారణం. 

ఫోపానికి పోయిన ముక్కు శాంతానికి రాదు. 

కోమట్లు కొట్లాట, గోచీఊగులాట. 

కోమటి ఇల్లు కాలినట్టు, 

ఫోమటికి ఒక టీక ఒది గొన్నా పాసం లేదు. 

కోమటికి, కోతికి ముల్లె మూజరాదు. 

కోమటితో మాట, కో డితో సయ్యాట. 

కోమటిని చూచి నక్క_ శొంఠి అడిగిందట! 

కోమటివిటికి కొడితే ఉజికి (నూతిలో ఉజికి, 

కోమటి భక్తుడు కాడు, తగరం కడి కాదు, 

కోమటి లేమి కంసాలికలిమి ఉండదు. 

కోయిలపోయి కొ మెక్కి.ఎట్లు, 

కోరికోరి బావను పోతే కుం వాడు పుట్టాడట ! 



తెలుస సామెతలు 161 

కోరినకొండల్లో వానలు కురిసినట్లు, 

కోరి విల్ణను ఇస్తా మంకీ కులం తక్కువ అన్నట్లు. 
కోరి, వీని కొడుకును కంశే, మూగ” చెవుడు ముందుక నచ్చిందట ! 

కోరుకొండతీగ్లానికి కోడిగుడ్డంత (మామిడ. 

కోరుకొన్న కోడలునస్ప్తే కాస లో “చెప్పు పెడుతుంది. 

కోరుగింజిలు, కొంగులోశే సరి. 

కోర్టు ఎక్కిన వాడు, గాడిద ఎక్కి సవాడు ఒక్క_'కే ! 

కోల ఆడితే కోడి ఆకును. 

కోల "లేని పెటు, తాడు వేని కటు. 
A) లు 

వోళ్ళకు చాక్కలు, తాళ్ళకు చండ్లు, ఉన్నట్టు, 

కోళ్ళను తింటారా అం కు కాళ్ళుపా శేస్తాము అన్నట్టు, 
వాలి గ) 

వోళ్ళ బేరాని కెళ్ళి, కోటలో కబు రడిగినట్లు. 
౧౧ ౧౧ 

కోళ్ళు కూయిగా లేచినా కాళ్ళు కాలేవజేే అవుతుంది. 

| 

అయనా ఇ 4 ma 

ల్లు 

ఖాజీని ఫొజీగాను, ఫొజీని ఖాజీగాను మార్చినట్టు. 

ఖానాకు నహీ, ఎన్సీకి బులావ్ అన్నట్టు. 
ఖొజూ (ఖొజ్ఞా మొగుడు ఒడిలో ఉంశునేమి, దడిలో ఉంశే ఏమి! 

వాన 9 ఈ mmr 

౨ 9 



గ 

గంగ ఈత, గరిక మేత, 

గంగకు సౌం (చారం) గకు సంగకు తెప్ప 'లేదు. 

గంగతో వెడ్యవతం సరా? 

గంగను పడ్డ కాపురం గట్టున పడుతుందా ? 

గంగలో అస్థి, గయలో విండం. 

గంగలో మునిగినా కాకి హంస అవుతుందా ? (కాదు). 

గంగాధరుడు చచ్చినాడమ్మూ ?. 

గంగానమ్మ _ నెత్తిమాద  తురకాడు కాలు "పడిలే కాపువాళ్ల్ణి తీయ 

మంటుంది, 

గంగాస్నానం, తుంగాపానం. 

గంగాస్నా నానికి కొండుభట్లాజ్ఞ" G 

గంగిగోవుపా లు గంశుడే వాలు, 

గంగిరెద్దును బండికి కడితే వాడవాడ, గంగిరావును బండికి కడితే 

కః 
గం చలు పండిన ఇంటి, కణుజు పడిన ఇంట కణువు లేదు, 

గంకైనా బలవాలి, గాడైనా తిరగాలి. 

గంజాయితో టలో తులసి మొక్క_నలె. 

గంజూయివీకకు, కల్గు శేకకు అంబు లేదు. 

గంజి తాగినా లంజ కావాలి. 

గంజి తా గేవానికి మాసా లెగ 'బె్టువా డొకడు. 

గంజిలోకి ఊసు లేదు, పొాలలోకి పంచడార,. 

గండం గడచి పిండం బయట పడినట్టు... 

గంతకు తగిన బొంత. 

గంతలుకడితేనే గానుగ తికుుగుతుంది. 
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గంతలో చావ ఉన్నాడని సంకలో కా లడిచిందట | 

గంతా తూలాలి, ఎద్దూా తూలాలి, అప్పుడు పడాలి. 

గంతౌ ఒడాలగ్ ఉంది, ఎద్దూూ తూలాలని ఉంది, 

గంగ దవ్యాలు మోననా గాడిద గాడిచే, 

గంధసువాడి మోన నాడిదవ ల; 

గంధపు వాదలో. చాల రానినయః 

క సు! 

గంధం స. న్ ఎ 

గంధంలో ఫిరాంసు క లీవీసటు, 

గంధం సమర్సయోమి అం స గొడ్డలి నరా అన్నాడట ] 

గంధం సమర్చంమామి ముం స గడల పుచ్చుకొని అడవికి 'నళ్ళాడట | 

గంథాస వేస్తే పుప్పాస పసిసట్టు, 
న్. 

ఖ్ 

గలిఒకింద ఒందికొక్కు గంఒనే తె తంది. 

గంఒదింపుడు ఖఘుసమాయి, పూరం మ ) బు సంలు పోవాయు, 

గంపలాభిం చిన్లీ తీసిసట్టు, 

గంఒసిడి (సిరి) కాదు, గాలంసిడి (సీకి, 

గచ్చకాయాల కుండెవ ౪౮౪ (లాగు). 

గచ్చ కౌయల (కు కొన న్న గుణం కందకము దాటునా + 

గచ్చపొద కదిలించిసట్టు, 

గచ్చపొదమిోాది ఇసుక వ కయ్యానికి సలిచిసట్లు. 

గజక చృృపాలు పోరినబ్లు, 

గజమూ మిధ్య, అలాయనమూ మిధ్య. 

గజళొస స్త్ర వెత్కె లకు గజూరోహూణము వచ్చునా (| 

గజ్జిఉన్న వాడికి లజ్జతో పని లేదు. 

గట్టగ ఆయుప్య ముంక్కే గతీక నూరి పోసినా బతుకు తొడు, 
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గటిగా తిట్టిన గాలికి పోవును. 
లు A) 

గట్టిది విడికి పొట్టుకు పోరాడినట్లు. 

గట్టవాడేశాని కడుపుమాగతం గుల్ల. 

గట్టు చేరిననెనుక పుట్టివానితో పోరాడినట్లు. 

గట్టుమోద మేఘం మేస్తే కళ్ళ ముందరే వాన, 
గెక్కితి, ఫు మైక్కితి, నేటి మె క్పైక్సితి, అన్నట్లు, 

౫డఠ౭రేసానికి ముంకంత కొప్పు, 

గడ ఎక్కు తిమ్మన్నా ! గంతులు వేయి తన న్నా | 

గ (క) డచినదానికి వగచి లాభ నేమి ? 

గ (క) డచి (బతికినామని గంతులు వేయరాదు. 

గడ్డం "కాలి ఏడుస్తుం సే, చుట్టకు ల్ ప్పిమ్మని నెంట పడ్డాడట ! 

గడ్డం వపన మిచ్చతి, 

గడ్డం వచ్చిబొడ్డుపె పడినడా ? 

గడ్డగడ్డకు (గుక్కెడు నీళ్ళు తాగినా రైతే వ్యవసాయం చేయాలి, 

గడ్డగడ్డకు ముం తెడు (పుశ్లైడు) నీళ్ళు తాగి శెజ్డే వ్యవ సాయం 

చేయవలెను. 

గడ్డ తిన్నా కంప్కే పాయ తిన్నా కంపే, 

గడ్డపలుగులు గాలికి పోతూం పే ఒగుడాకు నాపని ఏమి * అన్నదట! 

గడ్డపలుగులు గాలికి కొట్టుకొని పోతూం కు పుల్లాకు నాగతి ఏమి? 

అన్నదట ! 

గడ్డపలుగులు మింగి శొంఠికపూయం తగినట్టు, 

గడ్డపారలకు కదలని బండలు చెట్ల వేళ్ళకు చెప్పకుండా పగులుతొయి, 

గడ్డపారలు గాలికి కొట్టుకపోతూం కే పుల్లీస్తరాకు నాపని వమని అడి 

గిందట ! (తుళ్ళిపడ్డదట 1) 

గడ్డమిదవానికి గప్పా లెక్కువ, 
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గడించేవా డొకడు, గుణించేవా డొకడు. 

గడి ఎక్కా నేనే, గంతులు వేయా నేనే, 

గడియ గడిసినా (గడచినా) గడిసించే గంగీ ! సిద్దలో నిప్పెట్టు. 

గడియ ఫుము త్తు లేవు, గవ్వ ఆదాయం లేదు (రాకడ లేదు). 

గడియ మనది కాదు, కైణం మనది కాదు. 

గడియారం మాచి గడాలు (అరకలు) కట్టినసారా! 

గడ్డంతి లేక ముడ్డంతి ఎండి పేంచేసెనే గుణం చేనలోకము. 

గడ్డకుప్పలో సూది పాం వసుకొన్నట్టు. 

గడ్డికోనం సేద్యమా ? 

గడుసువొడు మూడందాల చెగును. 

గడెము కట్టన గొడెము విడుస్తుంది. 

గతకాలము నేలు వచ్చుకాలముకం శన, 

గతజలసేతుబంధనము. 

గ (క తికితే అతకదు. 

గతి చెడినా మడి చెడరాదు. 

గతిమాలినవానికి కుణి లావు. 

గప్ లేనమ్ముకు గంచే పానకము, 

గతి లేనమ్నకు మడి లేని మొగుసు, 

గవిలేని ఊరికి మణిలేని గంగానమ్మ 

గతి లేనినాడు గంగాసమ్మా ! సివే గలి, 

గతి లేనివాడు గాడిదకాళ్ళు సట్టుకొన్నట్లు, 

గతి లేనివానికి వారణాశే గరి, 

గతుకులకు పోతే బతుకులు పోయినవి, 

గదరింటిలో "పెండ్లి, గడియ కించ తిండి, 

గ సం కాంతిముందు సంకా 
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గద్దించే అత్త, మర్పించే మామ (లేనట్లు). 

గద్దెకు పోయిన సుద్దులు తక్కువా 1 

గ బృరీదుకాగె వరాలకు దిబ్బలుకూడా కరుగుతాయి. 
అవాలి యం 

గబ్బిలము ఆకాశము పడకుండా సట్టుకొంటా నన్నట్టు, 

గబ్బిలమువ లె అటు పశ్నీ కాదు, ఇటు జంతువూ కాము. 

గబ్బిలాయి మొగం నవ్వినా ఒక ల, నడ్చినా ఒక శే, 

గబ్బుకు గంపె డిగలు, 

గబ్బువాడు, గదనువాడు నియ్య వుందిజే మురికివాడు వచ్చి ముద్దాడి 

నాడట | . 

గయాళు విడిచిన చేలలో విత్తుము, 

గయ్యాళి రచ్చ కెక్కి కే సంసా దొంతుబగందున డాగును, 

గయ్యాళీ, గచ్చపొద (ఒకటి). 
గర్భాభానంనాటి ముచ్చట్లు లం ఖా బలో తాలదుకొన్నట్టు, 

గటికచేను గాడిదపాలు. 

గతిక మసి గాడిద చెడుగాని (- స్తుందిగా?.) గజీక చవెడపవు (చావదు), 

గరిసె వత నాలు ఫస్ Moz విత గా తేదుకొన్నట్లు, 
అణాల —£ NA) aa) 

గకుడాయ లెస్పా అంశే శేపూం: లేస్బా అన్నాడకు ! 

గరు గ్నంతున్లై చాచిన పొమువ ౯. జాల 

గవ్వస్నరకు గెడ్డం గారుగుతా సం ఓ నెంుకెన్న ౫కు ఎం3 ? అన్నా 

డట | 

గాండ్ల వాసిఆశ గోతమున్ను పట్టదు, 

గాజుకుప్పెలో దీపంవ బె. 

గాజుపూసల గనిలో ఘనమైన నుణి దొరకునా ! 
గాజులగుదికి (మలారానిక్రి రోకలి పూనినట్లు, 

గాజుల చెయ్యు గలగంలాడి తే ఇల్లు కలకలలాడుతుంది. 
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గాజులబేరం భోజనానిశే సరి, 

గాజులరొయ్యలు, మేజాముద్దులు. 

గాడీ తేప్పిన బండివ లె, 

గాడిదంత బిడ్డకు గారీకభ్యాణమట ! 

గాడిదకు తనకూ కమ్మగా నే ఉంటుంది. 

గాడిదకు గడ్డి క్ి ఆవును పా లమ్మం క ఇస్తుందా ? 

గాడిదకు పులితోలు కప్పితే కజవగందా ? 
గాడిదకు భోగినిళ్ళు పోస్తే బూడివలో పొర్తాడించట ! 

గాడేద చేమి "కెలుసు న బుక) నంధపుపొడివానన 1 

గాడిద గం పెమోాకి తిన్న ౨ యమున కు, 

గాడిద గావీచే, నుజ్ణము గుళ్ల మే 

గాడెదగుక్షు, క్పతిలకౌయు, 

గాడిదగుడ్డు, గకుడగంం. 

గాడిదచంటితో కడ సగణు పాలు, 

గాడిద + శాచ్చినా గంలక బాన క, 

గాడిదతో సే న్నహం కొ కాలీతాపులే, 

గాడిదపిల్ల కోమణబయు. 

గాడిదపుండుకు బూడ్వ మం ఘు. 

గాడిదముండా ! నశ టా కంటా వేచే? అంశ నాకు కోప మొ స్టే 

నదుంగలాళూ-డా కంటాను అన్నదట | 

గాడిద మోయదా గంఫఫుచెక్కలు ఈ 

గాడిద మోసింది బూడినగంప (౦3). 

గాడిదల మోగే, గుజ్లాల సుతః 

గాడుపట్టిన గంగానమ _ పూజారిని పోయినట్టు, 

గాడుపుకు గడ్డపార కొట్టుకపోగా ఉన్ని పొట్టు నాగతి ఏమి ? అన్నదట! 
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గాదెకింద (ఉన్న) ఎలుక గాదెకిం చే బతకాలి. 

గా దెకింది పందికొక్కు వలె. 

గాదెడు కొజ్టలు తిన్నా కౌజు మూడే కానులు. 

గాడెడు వోనకాయబలో ఢోశుడు వీ. = సట్టవా + 

గాదెనిండా స్ ముం) కజనునా, కాలానా నాభార్యను పిల్ల లను 

నేనే రక్తి సాను అన్నాడట ! 

గాదె, బోదె, గదే, 

గాదెలో గింజలు (ధాన్యము) గా'చెలోనే ఉండాలి, బిడ్డలు (పిల్ల లు) 

ా (వీ రకాయలలా ఉండా”, 

గానమువంటి విద్య గక గానము, 

గానుగఎప్పు ఒక్కసారగా దుక్కి కొన్దు అవుతుందా ? 

గానుగరోట్లో చెయ్యి ప పెమమాళ్ళకృప (దయ) అన్నట్టు. 

గానుగరోలు సె జ. జయించి, 

గానుగలో? డే గం చుడు గరి చుడు), 

గాను గాప్కే గాను గాపే నీవు కూర్చున్న పనేగా నూనె పోయడం, 

గాము సోకినట్టు. 

గారాబం గంజి శేడిస్తే మువలివాడు ముండ శడ్చాడట ! 

గారాబం గజ్జెలకు (గా కెలకు ఏడిస్తే వీపు 'దెబ్బలకు వడ్చింవట | 

గారాల బిడ్డ పుడితే గడ్డపాగతో చెవులు కుట్టిన్టు. 

గారాబాల (య. మిరియాల వారు. 

గారెలు వండాబే ప అంగు పలు భూపీందటి ! 

గాలి ఉండగా నే తూర్చాా ఎట్టుకో oy 

గాలికి పుట్టి భూళికి పెరిగినట్టు, 

గాలికి పోయిన పేఐపిండి భ7 వదగ్సితము. 

గాలికి పోయిన వేలాలు (వీఒసిండ) కృష్ణార్నణము, 
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గాలికి పోయిన కంపను కాలికి నగిలించుకొన్న ట్లు, 
గాలికి పోయే కంస గోచికి కొట్టుకొన్నట్లు. 

గాలికుంటు అయితే కురము అంటాడు. 

గాలికుంటుబుశువును మందో ఉం: కు, 

గాలిని మూట కట్టినా గమ్య్యాళినోవ కటల 

గాలిపాటు, కలిమి తేట. 

గాలిపాటు మాచి ధాన్యము ఎగుం లేోయుము, 

గాలిపాటు సరి లేకపోతే కజవున కాం, 

గాలినుడలు గురంచ సా; స్వం. 

గాలి లేనిది దుమారం బిచునా? 

గాలిలో దీపం స్పై "దేవుడా నీవహూను అన్నట్టు. 

గాలిలో పెట్టిన దీపాన్ని కాపాడు భగవంతుడా అన్నట్లు. 

గాలిలో మేడలు కస్టనట్టు, 

గాలి వచ్చినప్పుడే (వచ్చినస్పు కుక దా) తూ ర్పారట్టవ లె (పట్టుకోవ లె). 

గాలివానకు కావలసినంత వి శాం". 

గాలివాన వస్తే కణే మామను. 

(గౌములో పీకకొమ ముర 'నెయ్యిురూ పాయలు సష్టం ఒక్క ఆబో 

తుం శు ఎఇల్బ్ఫ్య్టరూబాలలు లాభం. 

(గామశాంతికి బోడివల. 

(గానం లేని కొలువు మాసం లేని (బతుకు, 

(గొనం లేని కొలువు, రసం లేని కావ్యం. 

(గానంలెని బంటుకు రోనం ఎక్కువ, 

గింజలు ముగ్తుము, వట్టలు పన్నిద్దుము, 

గిరాకీ కొననిన్యదు, మందం అమ్మిసివ్వదు. 
గిరాకీ కోమట్లపాలు, మందం మొలల పాలు, 
గుంటక పవ్రురాోణం, గంపశతకం, 
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గుంటకాకి వింటిదెబ్బ ఎతుగదు. 

గుంటూరుపొగాకు గూట్లో ఉన్నా ఒక ప్రే నోట్లో ఉన్నా ఒక శు. 

గుండా/యి దాస్తే కూతుకు పెండ్లి ఆగునా ? (గిలుచునా * ) 

గుండాయి, పాతం లేక పోలే భూతుకుపండ్ల ఆగుతుందా ? 

గుండ్లు తేని బెండ్లు మునిగినట్టు. 

గుంసకు వస్తే మరదలు, మిటకు వస్తే చ 

గుట్టకు మొరిగిన కుక్క (గుడ్డు నళ్ళ చచింందటు! 
త ౧౫ క. 

నగుటు రటు కారావు. 
లు (J) 

గుడగుడ ఆలోచన గుడె్ససెకు చేయు. 

గుడగుడశ బం కుండకు నష్టం. 

గుడ్డకు జాడింస, rs తాలించు కోడలికి సాధింపు 'లేకున్న 

ఇంపు లేదు. 

గుడ్డ (బట్ట) లో నేలిముసుగు, 

గుడ్రవిరాద విట్లన లె. 

గుడారంలో గూసిబతుకు, 

గుడి కశ్తేవా డొకడం గూట్లో దీపం సెస్తేవా డొళడు. 

గుడి కట్టిం చేవా డొక డయితే పడగా పనా డొకడు, 

గుడిచుట్టూ తిరిగి పూ వేలు పెట్టుకొన్నట్లు, 

గుడినుండి గుడిరాళ్ళి తీసినట్లు. 

గుడిపాము కజుచినట్టు, గంగిగోవు పొడిచినట్లు, 

గుడి మింగోవానికి (మింగినవానిక్రి తలుపులు అన్సడములు, 

గుడి మింగేవాడి (ని) కి నంది పిండి వడియము. 

గుడి మింగేవాడి (ని) కి గుడిలో లింగం ఉ(టవడియం, 
గుడి మిం గేవాడి (ని) కి లింగ మెంత? 

గుడి మింగేవా డొకడయి తే, గుడి కిలో (గుళ్ళో లింగాన్ని మింశేవా 

డఉంళొకడు 
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గుడిలో గంటపోతే పూజారి (నంబి) శిమి లోటు* 

గుడిలో దేవునికి గుడ్ల 'లేదు, వాకిట్లో దేవునికి వన్నె చీర (వళ్ల కావ 
లసి వచ్చింది. 

గుడిలో (గుళ్ళో దేవుడికి నై వేద్యం లేకుం శే పూజారి ఫులివశోర 

"కేడ్చావట . 

గుడిలో (గు భో పిత కపోతే గుగ్గీలం "వేసినంతె పుణ్యం, 

గుడిలో (గుళ్ళో) బంగానికి అంగడిజెల్లం ఎ వేద్యం, 

గుడిలో లింగం పోయినా, నంబకి భంగం లేదు. 

2 a చ గు వచ్చి పుట్రమావ , *డైట్టు. 

సుడి వనుక దండం పెటినటు, 
లు ౧౧ 

గుడిసెవాటులకు ఇల్లాలు గుత లంచె. 
ఆ) జాలి 

క నా త ర గుద్తఎన్షు (బొన్న చో బద్దలు, 

గుడ్డి ఎద్దు ప్త. నుల్రెప్పు రాగోకు, 

గుడ్డకం టికి అద్ద మెందుకు 2 నఎడిస వాంఎనీ ఎందుకు ? 

గడ్డికంటికి కాటుక ప్టానట్లు, 

గుడికంటికి కుం చెడు 

గుడ్డికంటికి పగ 'లేమి ? రా (లేమి 2 

గుడ్డకంటికి "రెండు గూటాల మెల్టికంటకి రెండు మేళాలు, 

గుడికన్న మల నేలు, 
GC na) 

గుడ్డిక న్ను మూసినా ఒక క్కు తెరచినా ఒక శే. 

గుడ్డి గుణ మెబుగదు, వడ్డి మొద లఅలెటుగ దు, 

గుడ్డిగు క్రూనికి ఒక శు (తోవ 

గడిగు తానికి గుగ్గిళ్ళు చేటు 
డత ౧ 

గుడ్డిగుక్ణానికి పండ్లు తోమినట్టు. 

రి వధో న్ 4 నళ గూసిెాబె (శ్రీమహాలక్ష్మి, 
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గుడ్డి దాన్ని పోతే (పోవటం) గుడిసెదాశా సాగనంపాలి (సాగనంపటం) 

గుడ్డిది సీళ్ళకు పోతే ముగ్గురికి చేటు, 

గుడ్డిది రాగోరును, కుంటిది పోగోయును, 

గుడిడి బదిరిసే జత రపోయి చౌవితో ఒడినాడంట | 
Cs ఎలి వాలి 

గుడ్డినక్కం ఊరిన పడ్డట్లు, 

గుడ్డిమామగారూ ! నమస్కా-రమయ్యా ! అం *ు రంధికి మూలమా 

అంకుకోడలా అన్నట్టు, 

గుడిలో మెల. 
Co ౧ 

గుడ్డవాడికన్ను రాగోరునా ? పోగోకునా? 

గుడ్డవాడికాలు కుంకివాడి కాధాఎ మైనట్టు, 

గుడ్డివాడికి గుడ్డవాడు దారి భూవిలే ఇద్దజు గోతిలో పడతారు, 

గుడ్డి వాడి చేతినూలు కదుట్లో పడుతుందో, దిండులో ఒడుతుందో ! 

గుడ్డవాడు అలావు తొక్కు, 

గుడే వాడు ఎణు రువ్వినా ను కే 
య్ o 

గుడ్డి ఎజుగునా కుందనపు చాయ ? 

గుడ్డవాడు కోల కోచో్పోయిసట్టు, 

గుడ్డివాడు వంకను [తొక్కి-సట్టి, 

గుడీవాొడు 'వళ్ళి గడిలో ఒడటు, 
Ge CD Cen 

గుడ్డవాడినై నం గుడ్టి వాడిది, గూసివాడినైనం గూసివాడిది, 
$s ద ఇంగ Da గుడ్డవాళ్ళి ఏనుగును పట్టుకో న్నట్టు. 

గుడ్డ వేటు గువ్వకు (గురువుకు) తగిలినట్లు, 

గుడి! రావే, గడీకి పోదాము అన్నట్లు. 
య Co op) 

గుడు పెళ కోడి కూసినటు, 
Go A) ౧ 

గుడ్డు పెక్టు భోడిశేగాని కూసే కోడి శేమి “తెలుసు గుద్దనొవ్ని $ 
De వ ' గుడ్డు నచ్చి పిల్ల ను సక్కీ-రిం చినట్లు 
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గుణ మేమి చేసిందే గునకక డి! అంకే ఎప్పటినావేరు పంగలకడ్డి ! 

అందట |! 

గుణముకొొబుకా * గునుగుకొణు'కొ వచ్చింది 2 

గుణము (ధానం కాని కులం (ప్రధానం కాదు. 

గుణము మానవ గనూటాు హో) | (బుత్రా () అం ఇ) నావునువెనా 
యవి @.__. 

మానుతానుగా? నాగసణాం మూస సన్న దట ! 

గుణ మేల మొసచే గటా బమట్టీ ! ఉం సే) నామనున నా పూను 

శతశానుగా నాగం మూని సస్నదిటి! 

గంణీం చేవా mms గం గణం చేవా డెక్ 

గుణుబూరు జంగాలు అమ్మ కలు కోంనటు, 
జీ (౮ గె) అం ౧౧౫ 

గుద్దలో శాలి ంరె గుజుము జరిన కనవు (వ్వ, క వీంఏిుంచి. 

గుద్దులాడిన ఇంట్లో గుప్పెశుగంజలు సిలువవు. 
ధి us 3 అ ది ఎ ప్ ప ఖ్ 

గుప్పిడి మూూసిఉస్న ౦తవజు కె, తెరిస్త అంతా హుళక్కి ! 

గుమ్మగట్టుజోగులు అమ్మా కిలు క్రకగినటు, 
౬ అ (౧ 6) ౧౧ 

గుమ్మడికాయ గపదగుదలు. 

గుమ్మృషుకాలల దొంగ అం లట బుజూలు తడుముకున్న ట్టు, 

గుమ్మడికాయలు పోయీదారి ఎబుగరుకాని ఆవగింజలు పోయేడారి 

అచు పటేచూ సాకు, 
బ “టొ” ౫ 

గుమ్మడికాయలో ఆవగింజంత. 

గుమ్మళ్ళు కుళ్ళినవి, ఆవాలు అగో నవి. 

గుమ్ములోగింజలు గుము లోడఉండాలి, పిల్లలు పిడుకల్లాగ ఉండాలి. 

గురికాడు నక్కను కొడతాడా ? 

ఏర కుదిరితే గుణం కుదుకుతుంది. 

గురితప్పిన ములిీకి, బరి తెగిన కలికి, 

గుకిమాడి తే గుణం వరిగడ్డి తింటుంది. 
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ఫజరిఏిందగింజ గుద్దకింద నలు పెణబుగనవు. 

గురివిందగింజ తెనఎటుపేగాని గుద్ద కింద నలుపెణుగదు. 

గురువుక న్న గుడ్డు మించింది. 

గురువుకు తెగిన (తగ్గ) శిష్యుడు. 
గురువుకు తిరుముంతెం చెప్పినట్లు, 

గురువు నిలుచుండి తాగి లే శిష్యుడు పరుగెత్తుతూ (తాగుతాడు. 
గురువును మించిన శిష్యుడు. 

గుకువ్రుమాట గురమాట. 

గురువుమాట మోరరాదు, గడ్డపార మింగరాను. 
గురువు లేక విద్య గురుతుగా రాదు. 

గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య. 

గుజ్జుపుతో కళు కళ్ళెం పెట్టినట్లు. 

గుణ్ణిము (0) ఎక్కిన లీకు 3 కాదు, సద్ది తిన్న నోరు కాదు 
గుజ్లిము (0) ఎక్కి. మూట నెప్తిన పెట్టుకున్నట్టు. 

గుజ్టిము (0) ఎక్కే_వాడే పడేవాడు, 

గుణ్ణిము (0) కడువులో గాడిదపిల్ల పుట్టునా * 

గుజ్జిము (0) గుగ్దెళ్ళు తింటూం కు గాడిదకు కడుపునొప్పి. 

గుట్టిము గుడ్డిదై నా (గుడిచేట్టుదెనా) డానాకు తక్కువ లేదు. 

గుజిము చచ్చింది గాక్క గుంట తన్వ నొకరూక, 

గుణము చవలం, జీను ముచ్చవలం, 

గుణ్ణిముపరుగు, ఏనుగునడక ఒక శ, 

గుజ్జముపేకు గోడా అయితే జీనుపేకు మదురు, ఇక నా కంకౌ 

“తెలుసు అన్నాడట ! 

గుజ్జము పోతూ గూటము పీకుకొని పోయినట్టు. 

గుజ్టిమువ లె కుక్కను పెంచి రెడ్డి తానే మొరిగినట్టు. 
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గుక్షానికి కొమ్ము లిస్తే మలనాడులో ఒకరినీ ఉంచదు. 
గుక్టానికి గుగ్గిళ్ళు తిన నేర్చ్పవలెనా * 

గుజ్జానికి తోక ఉంశే గుజ్జమే విసరుకొంటుంది. 

గుళ్లానికి తోక ఉంశు తానే విసరుకొంటుంది గాని వావడిలో గుక్షైల 

కొన్ని టికీ విసకుతుందా ? 

గుళ్లూనికి ముడ్డి ఎండితే ఆరికకనవు వింటుంది. 

గుక్రాన్ని గుగ్గిళ్ళకు అమ్మినట్లు. 

గుళ్షూన్ని చూచి కుంట నారంభించినట్లు, 

గుత్తాన్ని మూస్తే కాళ్ళునెన్ని. 

గుళ్రాన్ని తిన్న కుక్క అ దేమి (బతుకును ? 

గులక రాళ్ళమిాద బండి నడచినట్లు, 

గుల్లెద్దురా సోరును, గుడ్డెద్దు పో గోరును, 

గువ్వ గూ డెక్కెను, అవ్వ మంచ మెక్కెను, 

గువ్వా గూ డెక్కె, రాజూ మే డెక్కెం 

గుసగుసలు వచ్చి గుడిసెకు దాడి తెచ్చె. 

గునగునయోచనలు గుడిసెలు పీకోటానికి (తీయటానికి) కారణం. 

గూటిలో (గూట్లో) గూటంతొ గుండె గుద్దుకొన్నట్లు, 
గూటిలో (గూట్లో) పం, కుశక్తిలో అన్నం, 

గూటిలో (గూట్లో) దీపం, నోటిలో (నోట్లో) కటళం (బున్వ) (దుక్క) 

(మెతుకు), 

గూనికితోడు గుజ్జిఫువాయువు. 

గూటిలో (గూట్లో ) మిరపకాయ మాసి అన్నం తిన మన్న ట్లు, 

గూనిదున్న క ౦ గుడ్తిదున్న మంచి (మేలు), 

గూనివాడు ఎట్లా సడుకుంటా డం కే వొడివై నంకొద్ది, 

గూనివాడు పడుకునే వల్ల గూనివాడికే తెలుస్తు, 
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గూని గుగ్గీరిచ్చె, దండు దగ్గ రొచ్చె. 

గూసివానిఒడుపు పడుకొన్న ప్పుడు చూడాలి, 

గూనువీపు కుదురు కాదు. 

గృహ్మపవేశానికి వెడుతూ గుడ్డగాబ తోడు తీసుకొని పోయినట్లు. 

గేదె ఉండగా, దూడ ఉండగా గుంజకు వచ్చెరా గసజక వాయువు 

అన్నట్టు, 

ల ల లం - మభ ద షే mi గ్ ంగట్లో అన్నం తెంటూా ఇర్మఃకీలు ఐరినక్రు (లెక్క ప్టొసట్టు). 

షొంగటో నుషులాట, | 
na) DD 

గొంగటో రాళ్ళు వసి. శాక 
గం రు ౧౧ 

గొంతుకలో పచ్చి వెలక్కాయ ఒడ్డల్లు 

గొంతు కోసేవాడు క్కి వమకునా? 
గొంతు చిన్నది, గోలెము "పెద్దది, 

గొంతులో పుస్తబొట్టు, గుంటనక్క_ంత మొగుడు. 

గొడ్డలి ఎక్క-డ ప్టైనావురా అం కొను వ్టైదగ్గజు, కొచె ప్రైకగా 

డుందిరా అంశు గెడలిదగబ, 
Cc ౧ 

గొడలిలో దూరినకజ్ల కులాన్నంతా కొ వేస్తుంది 
Co ఆ త్రి = 

నొడు కాచేవాణతి కొటనివాడు, గొజెలు కాచేవాణి తిటనివాడు లేడు. 
౧ ౯ A) ఆం అత లు 

గోడను బెట్టి తడక తన్నాలిగాని తడక గట్టి గోడను తన్న రాదు. 
నొడారిబేరం నొడ్డుకు లాభమా ? 

గొడారివానివద్ద తోలు కొన్నట్లు, 
ద అప ఒడ వభ హి (4 గొ(డాలి కేమి "తెలుసు బిడ్డనొప్పులు (వురిటినొప్పులు) (బిడ్డకుట్టా) + 

గొ(డాలిముండకు గొంతు "పెద్ద. 

గొడుగుపై గొడుగు, పీడుగుపై పిడుగు. 

గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ, మనిషికి ఒకమాట, 

ఆస గొడ్డుకు తిన్నది వుస్తి, మనిషికి ఉన్నది పుష్టి, 
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గొడ్డు కొజికిన కొ య్యకాలు గాటెకు వాలు, 

గొడ్డు గోతిన పడితే నలుగురూ నాలుగు బెడ్డలు వేస్తారు. 

గొడ్డుటావును ఎన్నాళ్ళు గోకినా ఒకళ్ళు, 

గొడ్డుటావును వితికిసట్టు. 

నొడ్డుది ఏ మెబుగును బిడ్డకుట్టు * 

గొడ్డువో "లేమి ఎటుగురా బిడ్డచవి ? 

గొడ్డువోతు బిడ్డను కొనమం శు కంటుందా ? 

గొడ్డు బలిస్తే పాటుకి, మనివీ. బలిస్తే కాటికి, 

గొడ్డు రైతుబిడ్డ, 

గొడ్డులేనివాడు, బిడ్డ లేనివాడు ఒకటి, 

గొడ్డు వచ్చిన వేళ, కోషలు వచ్చిన వేళ (బిడ్డ వచ్చిన వేళ), 

గొడ్డువాడు గొడ్డు శడిస్తే, గొడాంవాడు తోలు “సడ్చెను. 

rr. వెస (గౌసం కదు. 

గొడ్డికి పత్తన మిస్తే నీలా రెవ కాసిండటు ! 

గొప్పగా తెలిసిననాశో గోటితో దిగుతాం, 

గారగగా మిగిలింది జుట్టు, 

గారగినచానిమోాద. కే స్ రించినట్టు. 

గారు గుచ్చిన చు కొలని ఉండకు. 

గాణ ఏడిస్తే తోచేలుకు వివాఎమా ? 

నొజై కటిక వార్హ సమన స ల నాకి సహార 

గొలై కటికవార్లే (కసాయివాళక్ట్) స రు. 

నాలైకు బి తెడే బ్రో క్ష 

గాల కొని తే గొల్ల (వాని) శే లాభం, 

గాఖై కోసేవాణ్లిగాని నమ్మదు, 

గ తొక్కినా వాలును? 



1జి. అస పు 

గాజైతోక ఎంత ఎదిగినా లొడి తెడే, 

గాతెను అడిగా గొంతు కోయడం ? 

గొజ్లైను తినేవాడు పోతే బచ్చెను తినేవాడు వచ్చినట్లు. 

గాతై పడుకున్న చోట బొ చ్చెంత రాలింది 1 
మూ 

గాతి బలిసి చింత కొొటీకినటు, 
6కి ౧౧ 

గాణ బలిస్తే నాల్లకు లాభం, 

గొథైముడ్డిలో చోళ్ళు, నొల్ల ముడ్డిలో ధాన్యం. 

గొజ్రాలపెంట వడాది, ఆన్రలపెంట ఆశేండ్లు, 

గొజైలపెంట మొక్క_లకీ, నీలిఎకువు వరికి. 

గొ థ్రీలమందకం శే లోతుమక్కి. నేలు. 

గాజవేలలో తోడేలు చొరబడటు. 
(అ Gp 

గాక లాగినవోట వోళ్ళు, నొల్ల తిరిగిన చోటి ధాన్యం. 

గొతైలు కాచినందుకు, లొడుగు తాగినందుకు సరి, 

గాజ్జ్టైలు గుంపుకూడితే గొప్ప్బవర్షం, 

గొల్లకంపు గాలి కొట్టంది అత్తగారూ! అం € అంటుకుండలో నీకు 

పారబోయి కోడలా! అన్నదట ! 

గొల్ల మెండు ఇల్లు ఒుర్టుదు. 

గెల లగో((-తాలు సొదిల శెటుక, గొజ్లైలగో తాలు గొలల శకెటుక. 
మ్ డబి చి aa) 

గొల్ల వాడా ! గెల్లవాడా! ధాన్యం ఎక్క డుంది? అంకు నానొథ్జై 

ముడ్డిలో ఉంది అంటాడు. 

గొల్ల వాడిఇంటి "పెండ తె వారింది, 

గొల్లవాడికొమ్ము పాచ్చనూ 'హాచ్చదు, తగ్గనూ తగ్గదు. 

గొల వాడుగొజేవీఐ ను మెడను వేసుకొని అడవి అంతా 'నెతకినటు, 
na) ఉల ౧౯౮) ౧: 

గొల్ల వెల్లే మంచ మెక్కి-ంది. 

గూల వేషమంత కథ, 
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గొల్ల సుద్దులు, గోవిందరాన్లైలు, 

గొల్ల సుద్దులు, సీల్ల ముద్దులు, 

గొళ్ళెంలేని తలుపు, కళ్ళెంలేని గుజణ్జము. 

గోంగూరలో చింతకాయ వేసినట్లు, 

గోకుడుకు గీకుడే మందు, 

గోచికంశు గొప్ప దర్శిదం లేదు. 

గోచికి "పెద్ద అంగవస్తా?నికి చిన్న. 

గోచికి "పెద్ద, గావంచాకు చిన్న. 

గోచికి “పెద్ద, గోణ్తానికి చిన్న. 

గోచిపాతలరాయడు, దొంగల మిండడు, 

గోచిలో నొంగడి చించుతాడు. 

గోచి. పిప్పేసిపాగా చ్య్టోనట్లు. 

గోటితో పోయీడాన్ని నాడ్డ' తో చీల్చినట్టు. 
గోడ" Can నికి గౌడ్డం ఎంసముకు ? 

గోడఅన3ల గోల ఏమి అం *) కోమట్ల మ QO 

గోడ డం గ) చత్రం (నాయవచ్చును. 

గోడకు పె! న సున్నము, అంజకు పెట్టస టు 

నోదచెబ్బ,. చెంబ దెబ్బ, 

గోడ పటుకో, కూలి అడిగి వసాను. 
(A) బి 

గోడ పెట్టు, చెంసుపెట్టు. 

గోడమిది పిలి (నలె (వాటము). 
aa) 

గోడమిది సున్నము విడెములోనికి వచ్చునా ? 

గోడలకు చెవు లుంటాయి, సీడలకు నో ళ్ళుంటాయి, 

గోతికాడ నక్క_వలె, 

_ గోదావరిఈత, లంకమేతే, 
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గోధువులు వేస్తే బాదములు వండునా ? 

గోసెలకం ₹ గోతులు మెండు. 

గోరంత ఉంశు కొండంత చేయడం. 

గోరంత ఉదకమే గోతులు చేయును, 

గోరుచుట్టుపె రోకలివోటు. 

గోరుతో తుంచేడానికి గొడ్డలి ఎందుకు ? 

నోరు వాచిన వేలంత, వేలు వాచిన కాలంతే, కాలు వాచిన వోలంత, 

రోలు వాచిన ఎంత! 

నోలీలాడిన ఇల్లు గోళ్ళాడివోతుంది. 
గోలుకొండ ఉద్యోగం గాజ్టైతోక, 

గోవింద అనుకుంటు కొబ్బెర తినుకుంంు, నారాయణ అనుకుంటు, 

నములుకుంటూ. 

గోవును గో లెందగ్గజికి తీసు కెళ్ళగలంగాని కుడితి తాగించగలమా ? 

గోవును చంవీ గోరోజనం రోగుల కిచ్చినట్లు, 

గోవులను కోసి చెప్పులను డానం చేసినట్లు, 

గోవు లేని ఊళ్ళో గొడ్డు గేచే (శ్రీమహాలక్ష్మి, 
నో వెట్టి, ఎదే తెండి. 

ఘంటాకర్గునికి అష్టాక్షరి ఉపదేశం చేయబోయినట్లు. 

ఘడియ పురుసత్తు లేదు, దమిిడి సంపాదన లేదు. 

ఘడియకు హోజీ, ఘడియకు ఫొజీం 

శ 
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చంకకు ఎక్కిన పిల్ల చచ్చినా దిగదు. 

చంకబో లె చిలీపో లేదు, చందలూరు శాలిపో లేదు. 

చంకచో లె చిల్లినో లేవు, దన్నుందలూరు కాలిపో లేదు, 

చంకదుడుకు దండము అన్నట్టు, 
Cs ౧) 

చంక దుడ్డును, సవారి, 
CE య 

చవంకలోను ష్యినవాడికి ౧ లేమికి ? 

చంకల విల నుంచుకొని నంవలో నదకీనట్టు, 

ాంకిసు ప్ల నుగాముక్ సంతన నదకినట్టు, 

చంకలో సీల్రను "పట్టుకో. అంకలన్నీ 'సవకినట్టు, 

చంకలో 'నేకపిళ్ల నుంచుకొని ఊుుంతా నతకినాడట |! 

చంటిపాబ, కంటపాసబ, 

చంటిలో (ఇంట్లో) ఎముకలు ఏరిసట్టు. 

చండామాక్కువిద్య, చేతులు కావు కాళ్ళు, 

చందమామకు తోక వచ్చి ఇ(ఈ) కు ఇజకట మైనట్లు, 

చం దపరి వేషము వర్ణ యోగము. 

చంద్రుడు (కుంకిన ఎన్నెల నిలుచదునా 

చందునికి ఒకనూలుపోగు, 

చందుని చూచి కుక్కలు "మొటిగ నలు. 
మట్. 

చక్కగా కూకోరా వాశలినాయడా ! అంకు విన్నా వటోయి 1 ఈడిగ 

నాయడా ! మంగలినాయడి సరసం అన్నాడట | 

చక్క-దనానికి నేను, సంగీతానికి మా అప్ప. 

చక్కదనానికి లొటిపిట, సంగీతానికి గాడిద, 

చక్కనివాళ్ళు చిక్కినా బాగుంటారు, నన్నచీర మౌాసినా జా 

గుంటుంది. 

చక వర్కి చేస్తే శృంగారం, బాశ లి వెంక దు చేస్తే వ్యభిచారం, 
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చక్కి-లాన్ని చూచి జంతిక నవ్విందట ! 

చక్కిలాలు తింటావా? చట్ట తింటావా! అం శు చక్కిలాలు తింటా 

న్కు చలిది తెంటాసు, అయ్యత్ టి (డి అవతల అన్నమూ 

తింటాను, 

చక్కెర తిని చేదు అన్నట్టు. 

చక్కె_రసందిట్లో తే నెవాన కురిసినట్లు, 

చక్కెరపూత (పూసిన) విషమువ లె, 

చక్కెర బొక్కిన నోటితో తవుడు బొక్కి-నట్లు, 

చచ్చినఆవుమోద చెస్పులుంచినట్లు, 

చచ్చినచేదెకు కడుపు వచ్చినట్లు. 

చచ్చిన వార మేకపాలు, పోయిన బోసిముంతెడు. 

చచ్చిన తరువాతి తెలుస్తుంది సెట్టిగారి భండారం. 

చచ్చిన డానిపిల్లలు వచ్చినడాని కాళ్ళకింద. 

చచ్చిననాటి దుఃఖం మకునాడు ఉండదు. 

చచ్చినపామును కొట్టడానికి (చంపుటకు) అంతా (అం వజు) బం శే, 

చచ్చినపామును చావగొట్టినట్టు. 

చచ్చిన మొగుడు చనుబాలమోద, బతికిన మొగుడు మంచంమోద. 

చచ్చినవాని కండ్లు చా (చే) శడసి. 

చచ్చినవాని తల తూర్పున నుంశేే నేమి? పడమట నుం#ే నేమి 1 

చచ్చినవాని సెండ్సి కి వచ్చినం తే కట్నం. 

చచ్చినా పెకం తప్పదు అమా ! ఇక తిట్లకు. 

చచ్చిపోయిన బజ్జై పగిలివోయిన ముం తెడుపా లిచ్చేది. 

చచ్చేకాలానికి సత్యభామ వేషం వేసినట్టు, 

చచ్చేటప్పుడు శంకరా! శంకరా ! అన్నట్లు. 

చచ్చేటిష్టుడు సంధ్యమం్మతమా 1 
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చచ్చేటప్పుడు సందిమం[ తమా + 

చచ్చేటప్పుడు సారెకావళ్ళు ! 

చచ్చేదాకా బతికితే ((బతికిఉం ఫ్రే పెళ్ళి చేస్తా నన్నట్లు, 

చచ్చేదాకా బాదుడు వదలడు, చచ్చినా ఇ్రుచాంగం_బాహ్మడు 

వదలడు. 

చచ్చే పెళ్ళాన్ని తవా అం కు బతుకుతుండా ? 

చచ్చేరోగికి మందు వస్తు (సుట్టదు). 

చచ్చేవా (డి) సి ల్ తష. నట్లు 

చచ్చేవానికి సమ్ముదిము స 

చచ్చేవానికి నాగరం మొబుబంటి, 

చటాతేకి నార తీసినట్టు, 

చ్మటాతిలో సస, ఇండాలవాగికలో (బాప హ్నణగ్భవాం ఉంటుందా + 

చట్టుబొమ్మకు గిలిగింత పెట్టినట్లు. 

చదివినకూత లుం కు ఉల్ల్ణగా? శ సంచులుమాగతెం ముట్టనద్దు, 

చదివినవాడికన్న చాకలివాడు నయం, 

చదివేది రామాయణం, సడనా క్లుది చేవాలయం (దెవ్భొలాలు). 

చద్దిఅంత ఊరగాయ అవుతుంది, 

చద్దికం క జాధగాయ ఘనము, 

చద్దికూడు (అన్నము) తిన్నమ్మ మగని ఆకలి ఎబుగదు. 

చద్ది తెచ్చుకొన్న (బాహ ఎణుడా 1 భోజనం చెయ్యి. 

చద్దిమూటలో సారం చాకలి ఎజుగును, 

ల కాకరకాయ, చదివిన వెనుక కీకరకాయ,. 

చదువకముందు వరవర అంకే చదివిన వెనుక వడవడ అన్నాడట { 

చదవకుండానే సత్సండితుడు కావాలి అన్నట్లు | 

చదువనేర్చిన ఆడువారితోను, వండ నేర్చిన మగవారితోను నోపలేమః 
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చదువనేర్తువా ? (వొయనేక్తువా ? అంకే చదువనేరను (సాయనేరను 

చిం చినేస్తును అన్నాడట! 

చదునరి మతికన్న చాకలిమతి నేలు, 
చదునవేస్తే ఉన్న మత్మిసోయిసట్ల్టు. 

చదువా లేదు, మువా చేదు, 

చదువుకున్న వాడికి సేద్వగాడే అన్నం వెట్టన లె, 

చదువుకు ముదుకు, సాముకు లేగ, 

చదువుకోనన్నాళు ఇ ససులు. పసులు అని చిదున్రకున్నాక సచులు 

పచుబు అన్నా డట | 

చదువు చేశెడు, బలపాలు దోసెడు. 

చదును మాల్షంట లేదు, సంధ్య మావంశాన లేదు, 

చదువురాని మొష్టు, కదలలేని ఎద్దు. 

చదువు సన్న మయ, అయ్యి లా సయ్యె. 

చదువూ లేదు, సంధ్యా లేదు, సంతానం మెండు, 

చనవు చేసిన ఆలు చంక శెక్కు, 

చన్నీళ్ళకు వెస్నీళ్ళు తోడు. 

చన్నీళ్ళుఅయినా చల్లార్చుకొని తాగవ శె, 

చన్ను కుడిచి రొమ్ము (గుద్దినట్టు. 

చప్పగా తడిసినవాడికి చ లేమిటి? 

చప్పుడు చేసే గుజ్జిుపునాళానికి మరొకనేకు మందు, 

చముపన్న పెంకు ఎప్పుశూ పేలదు, 

చముకునప్టి యేగాని విల (బతుకదు. 

చమురు లేని వీబంస లె 

_చలమున ముక్కు పొలియించుకొన్న బు, 

చల్లమండకు, చం బిబిడ్డకు చా టుండాలిం 
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చలాకి లేకపోయినా గలాకిలా ఉండాలి. 

చల్లకు నచ్చి ముండ చాచ చేల? 

చల్లని మాటలు గట్టు తెగ కోస్తాయి. 

చల్లా wo గొల్లాభామ | ముడ్డి మా మునలీభావమ ! 

చలికి జడిసి కుంప శైతుఖొన్నట్టు. 
(ME పెళ) 

చలీజ్వరము ! అన్నములో చెయ్యి తీయ బున కాదు. 
9 4 

చలిఒందిరికుండలకు తూట్లు వాడిచినట్లు. 

చలిపందిరికుండలలో రాళ్ళు “వేసినట్టు, 

చవి ఎజీగిన కుక్క చానగొస్టానా హోము 

చవితి చంక నాకిన స్తై ఉంది, ఏకాదశి అన్నాడట |! 

చవి సారం తేని కూర చట్టినిండా, ఆగంపాగం తేని మొగుడు మంచం 

సిండాొ. 

చసపి సారం చేని రూర చుడు, 

చవ్రుటేభూమిలో విత్తు, నమనభూమిలో సిపాయి (ఒక శే). 

చస్తానని చద్దన్నం తెం కు గా నిద సచ్చిందిట ! 

చిస్తూడం శ సంధ్యమం(తం చెబు నున్నట్టుం 

చస చచ్చాడుగాని చలిజ్వరం  స్పుగా వదిలింది, 

వాకలి న. మంగలి మాము, 

బాకొలి కట్టనిగుడ్డ, పైసు ఎక్కని గుణము ( లదు). 

బాకి లి అ మంగలివాత, 

నాకి లిదానిచక్క_దనానికి (కొ"అుకు) సన్యాసులు గుద్దుకొని చచ్చారట! 

౧౧ ౧౧ 

చాకలిదానితో సహవాసం చేస్తే గాడిద వచ్చి గర్వపడిందట ! 

వాకలిమంగలిపొత్తు, ఇంటికి రాదు విత్తు (ఇత్తు). 

జ్ఞాకలివాడిభార్యకు మంగలినాడు విడాకు లిచ్చినట్లు, . 
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బాకలివా కా క్షవరం చేయమంచేు చెక్కు_ తీసి చేతిలో సెట్టినాడట | 

వాకలిద సం 'దెటుగదు, మాలది మంచ మెబుగదు. 

చాకి శేవు ఒకచోట, వలపాట ఒకచోట, 

వాకుడు తిని చెడితి, వాకిలి దాటి పడితి. 

చాదస్తం అంక చెరిసగం అన్నట్లు, 

చాదస్తంమొగుడా ! నీ చా (ఛే లెడు వేశే వండుకో (కాచుకతాగు) 

వాపంత ఆకు, గుట్టంత చెట్టు, బుట్టంతే వేడు, గంసంతె ల 

వాప(ఎంతె చిరిగినా) (చెడి) చదరంత కాదా? 

బామచేలకు పరిగకు పోయినట్లు. 

చామ పండినప్పుడు చక్కిలి (మాల) సడుచు సమర్తాడినపుడు గణ్యతి, 

చావులు +ల్లిన చేలు విడిచిపెట్టు 

చాలమ్మా ! సీ ఇమున రాగులగ డ్రై ! 

వాలని బట్ట కొంశే చినిగోనరకు దుఃఖము, వాలనిమగని చేసుకుం శు 

చచ్చేనరకు దుఃఖము. 

బాలలేక బలాదూరు అన్నట్టు. 

ఇవాలీవాలనందుకు చాకింట గుడ్డలు చాలా ఉన్నవి. 

ఇవాలీవాలనిదానికి వాకలినంతు అన్నట్లు, 

చాలు పైచాలు దున్ని తే చచ్చుచేనెనా పండును, 

ఇణబాలులో చాలు దున్ని తే చేను చేనిశే అగును. 

వాలు లోతెతే వాలా లాభము, 

బ్లావటి (డి) ముందజి కొంప కదపావుల్లలకు సరి, 
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చావను (చావా) చావడు మంచము (చాప్రొఇవ్వడు (వదలడు). 

చావుకి బు చల్లగా చెబ్బ మన్నారు. 

చావు కాలానికి సమర్శకట్నాలు. 
చావుకు చావు కలదా ఈ 

చావుకు పడి కోగాని లంఖణాలకు తేలదు (తెగదు) (దిగదు). 

చావుకు పోయి చాలా వదినా లుండరాదు. 

చావుకు మళ్ళీ చావు నస్తుండా ? 

చానుకు ముదుకు, లేత ఉందా * (లేమ). 

చావు తివ్పీ కన్ను లొట్ట పోయినట్టు, 

బావుదలకు లావృవముశఖం | 

చింతకాయల క గాసి, గుక్కి ళ్ళి క ? (లోట్టల కొజ్జ 2) 

చింతకాయలు అమ్మేదానికి పిరిమానం వస్తే వంకిరి బింకీరి (వంకర 

కంకర కాయలు ఏమి (పతర) కాయలు అన్నదట ! 

చింతకాయలు ఎమగని రాణి (దాం సాని చింతెకోయలను మసూచి 

కొడవళ్ళా అన్నదట ! 

చింతకాయలు బేరం చేస్తూ వంకరటింకర కాయ లేమి అన్నట్లు. 

చింత చచ్చినా పులుపు (సు) చావదు, 

చింత చే ఇవ చస్తుందా ? 

చింతపండి తే జీడి పండము. 

చింతపండు అం కు వొంపవకుండ తెస్తాడు, 

చింత లేదు, చింత లేకవోతే పులుసు "వేము, 

చింత లేనమ శ్రి సం3లో స్మిదపోయిందట ! 

చింతొకంత బంగారం, మెవచుభూ తీ, 

చింతా, చిగిరింత ఏపు. 

చింతపులుసుకన్న చిక్క-గ, సచ్చిశులునుకన్న వలుచగ. 
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చిక్క-ముచేరులు తీసినట్లు, 

చిక్కి చికిలించేకక్న, వెళ్ళి వెక్కిరించేది మేలు, 
చిక్కితే దొంగ చిక్కకుం శు దొర. 

చిక్కిన తగువా? చిక్కని తగువా? 

చిక్కి-నవాడు సి గెజటుగడు, బలసినవాడు వాలి ఎజుగడు, 

చిక్కిన సింహాన్ని బక్క-కుక్క- కజచును, 

చిక్కు_డుగింజకు తనపా చే తెలియదు. 

చిక్కు_డుపాదుకు (తీగకు) బీరకాయ కాచునా ? 

చిక్కుల గుళక్రానికి కక్కుల కళ్ళముః 

చిగిలింతమొక్క- చింతిచెట్టుతో డీకొన్న దట ! 

చిచ్చాయ చిచ్చాయ అం ఓ నందాయ నందాయ అన్నట్టు. 

చిచ్చు అంటుకొం శు చేటలతో ఆర్పగలమా ? 

చిచ్చు ఉబుకంగ పోతూ, చీరకొంగు నవరించుకొన్న దానివలె (ట్లు). 

చిచ్చుకుతోడు కురువలి (కరువలి). 

చిచ్చును ఒడి గట్ట తెచ్చినట్లు, 

చిటికిన వేలు (శ్రీపతి, 
చిటికెలపందిరి వేసినట్టు, 

చిస్పెడు నూనె తెచ్చి చిన్నింటిలో దీపం ! ఇెద్దింటిలో దీపం ! వ త్తికి 

వదిన నెత్తికి మంగలివాడిక శికి, మా బావజుత్తుకు, 

చిత్తం చెప్పులమోద, దృష్టి చేవునిమిోద. 

చిత్తం (ము) మంచిదయితే చేదూ మంచి దవుతుంది. 

చిత్తం (ము) శివునిమోద, భక్తి చెప్పులమోద, 

చి త్తం (ము) శివృనిమోదవ, భ శ్రి ఆజంకుముం డలమోద, 

చి త్తఎండకు వీట్టతల పగులును, 

చిళ్త కార్తెకు ఉలవ చేను చిమ్లు చిక్తుగా పండును 
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చి తకు చిజుపొట్ల. 

చిత్త కురిస్తే చింతలు పండును. 

చిత్త చి త్తగించి, స్వాతి చల్ల చేసి, విశాఖ విసనరకుం శు అనూరాధలో 

అడిగినంత పండుతాను అన్నదట (వరి)! 

చిత్త చిత్తగించి, స్వాతి చల్లగ చూచి, విశాఖ వినరకుంకే వీసానికి 

పుళ్లైడు పండుతొను అన్నదట ! (జొన్న). 

చిత్త చిత్తమునచ్చినచోట పడును, 

చిత్తజల్లు, స్వాతివాన, 

చిత్తలో చల్లితే చిశ్లైడు కావు, 

చిత్తలో శాలి తే చితుగా పండును (ఉలవ). 
Mn బని 

చిత్తలో జొన్నకు కాటుక తెగులు, 

చిత్త, స్వాతి వర్ణి ంశకపోతే చిగుకుటాకులు మాడిపోతాయి. 

చిత, స్వాతి సందు చినుకులు చాలినంత వర్గ మిచ్చును, 
అలి య 

చిత్త స్వాతులు కురవకపో టే చీముకుకూడా నాం బం. 

చిత్తసాాాతులు చిక్సెగించి, విశాఖ ఒక్కవిసము విసంతే మొదలు తంతే 

ఏడుగింజలు రాలు తాయి. 

చిత రమయిన మొగుడు ఉ తరం వేస్తే చింళకలతోపులోకి వెళ్ళి చది 
0 వాట్ —D 

ఏం-చుకుం శు ఇంకా చిత్త రముగ ఉందట ! 

చీత్తరువునకు జీవనం పుస్తైనట్లు, 

చీతి చచ్చినవానిని, చింతే ((బైతికినవానిని కాలుస్తుంది. 

చింత (బవికినవానిని, చచ్చినవానిని కాలుస్తుంది. 

చిితం చూడండి, చీమ గుడ్డు పెద్రింది, బూటకం చూడండి, బురక 

(గుడ్డు) పెటింది, 
గాం ౬ 

చితి నెలలో దుక్కి. పుటముపెట్టిన పుత్తడి. 

చిదికి చిదికి చిన్నవానిపెండ్లి చేసేవజకు పెద్దవాని పెండ్లాము పెద్దల 
లోకి పోయిందట ! 
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చినపేరితొడు తెగితే, సెదపేరికాడు అప్పుడే లేగుతుంది. 
చిన్న అక్క_ను చెద్దక్క_ను, సెద్దక్క_ను చిన్న క్క-ను చేసినట్టు, 

చిన్నన్న గుజ్జం చిటికి పోయె, "పెద్దన్న గుజ్జుం పెండ్లికి పోయె. 

చిన్నప్పూడు కాకరకాయ, పెద్దయ్యాక కీకలకాయ. 

చిన్న (ఇంట్లో) ఇల్లు కట్టుకొని పెద్దకాపురం చేయవలెను, 

చిన్న చేపను నద్దచేప మింగి బే పెదవేసను బె సవాొడు మింగుతాడు, 
యు టు వాన్ 

చిన్న నాడూ లేవు, సెద్దనాడూ లేవు, చందశేఖరుడినాడు చెవుల 
పోగులా ? 

చిన్న నోటికి పెద్రమాట (కూత), 
చిన్న పామైనా పెద కజతో (కనైతో) కొట్రవలను. 

టి... యి అ ee (స) 

చిన్న పునర్యసుకార్తెలో చిళ్సైడు వి త్తిలే గరసె డగును, 

చీన్న ఫుల్హ్లయినా పల్లు గుచ్చ పనికివస్తుంది. 

చిన్నమంట, సెద్దసిప్పూ, 

చిన్న మ శ సింవాడాగరాన వస్తే, "పద్దమ గి "సురటి ద్య్వారాన పోతుంది, 

చిన్నమూ కావలె చిదరా కావలి, మేలిమో కావల, మెడా తిర 

గవ లె, 

చీస్న వాడితెం డీ విద్యాంసుడ్సు, చిన్న వాడు చదువుకుం సు అక్క_ర 

లోకి వసాడు. 
~—_£ 

చిన్న వాళ్ళు తిం కే చిటుడెండి, పెద్దవాళ్ళు నిం) ఫలహారం. 

చినికి చినికి గాలివాన, 

చినిగినవానిడే చికుగుతుందిగాని చాకలివానికొదుకు చందమామ 

(చక్కని చుక్క). 

చిన్ని నాపొట్టకు (శ్రీరామరక్ష, 

చినుకులకు చెజువు (లు) నిండునా ? 

చిప్ప తెచ్చుకోరా తిమ్మా అంచే అట్లు చెప్పు మాయమ్మా 
అన్నాడట { 
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చిమృటకు చీ ₹ేమి చేసింది ? చీడపురుగుకు చే జేమి చేసింది? 

చిమ్మట సింగమూా ? గాజు రత్నమా ? 

చియ్యబువ్వ చీకులాట, గౌలాడు వసే గోగులాట,. 
౧) వాలీ 

చిరుడిండి లేక చిన్న బోయినను, మాఅమ్మ స్ చిం వగుగ్గిళు పంవీం 

నమమను అం వమారక నాబిడ్ల సిన్ని ఎసట్లో బియ్యం 

తినవును అన్నదట |! 

చిల్లర (శీమహాలక్ష్మి షు! 

చిల్లి చేశే తూటు. 

చిల్లి బాగా లేదని బెజ్జం వేశాడట ! 

చిలుకకు చక్కెర చీమకు పం” దార 

చిలుక కినముగైేకాని ఎదుటి ముద్దు కోరను. 

చిలుకను పెంచి ఛావుకుగాకికి అప్ప చెప్పినట్లు. 

చిలుక పోతే సంజన మెంచుకు ? 

చిలుకముక్కు_న దొండసం శున్నట్లు, 

చిలుము (0) వదిలితే గాగ ఫలం దక్క_దు. 

చిలుము (౧) వదిలిళే శ దం (చ దం) వదులుతుంది. 

చివుకు పోవ చేవ దొరకిసట్టు, 

చీకటింటికి పోతె సి గయి3దె, అట్టయితే సంసారమె క్షైతది ? 

చీకటిఇంట్లో (సింగి) సివా లాడినట్లు. 
ఆ) గ) 

చీకటి కొన్నాళ్ళు, “కన్నుల కొన్నాళ్ళు, 

చీకటిచేత జ్యోతి మెటుసుంది, 
pan - 

చీకటిలో జీవరత్నంన లె, 

చీకటిలేని దీప మేమిటికి ? 

చీకితే లేనిది, నాకితే వస్తుందా? 
చీకు లావుకం (తొక్కి నట్లు, 
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చీటికి (పాణంబు (వాలు. 

చీడ అంటుతుం చేగాని సిరి అంటదు, 

శ్ క్స్ చైలుగదు. 

చ్చీ డానికి చీర పేలు, దరి దానికి తలసేలు, 

చీదితే ఊడే ముక్కు ఎన్నాళ్ళు నిలుస్తుండి? (తుమ్మి కే నిలుస్తుందా) 1 

చీపిరి కళ్ళు, వాపిరికళ్ళు, 
చీపురుకట్టకు పట్టుకుచ్చు కట్టినట్లు. 

చీపురుకట్టకు సిం వస్తే కోడిఈక గొడుగు పక్టైనట ! 
చీమబఒళ్ళు చీమకు బరువు, ఏనుగుఒళ్ళు ఏనుగుకు బకువ్ర, 
చీమగంగాయా[ తన లె, 

చీమలు చె “సెక్సి లే భూములు పండును. 

చీమలు పాకిన రా ళృరుగునా 1 

చీవులు పెట్టిన పుట్టలు పాములే, 

చీరకట్టినమ శ్ర శృంగారం మాడు, గుడ్డకట్టనమ్మ కులుకు మూడు. 

చీరకు కండె మొదలు, చిన్న వాడికి ఉపనయనం మొదలు. 

చీర చితారు, రవిక జల్తారు. 

చీర చికుగును, పెయ్య సెకుగును, 

చీరపిట్టకు దొవు శ లేగులు. 

చీరపేల బొంత ఎప్పుడైనా కాలవేసేదే. 
చీర పోగా నా కోమొగుడు |! 

చీరపోతు 'లేరివేయటంకన్నా బొంత కాలవేయటం నిమ్మళం ! 

చీర సింగారించేనరికి ఊరు మాంఎమణిగంది. 

చీర సింగారం చేటప్పటికి పట్నమంతా చూర (కొల) పోయిందట | 

చీర సింగారించే టప్పటికి పట్నము పాడైపోయిండట ! 

చుక్క-లూళో 9 చక్కిలాలు తేబోయినట్టు, 
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చుట్టం (ము) ఆకలి మంచాని కెబుక, 

జ ర్తి స 5 చుట్టం (ము) మోద (ఎలి, బియ్యంమిోాద (వతి. 

చుట్టం (ము) వచ్చా డం కు చెప్పులు ఎక్కడ వదిలాడో చూచిరా 

అన్నట్టు. 

చుట్ట తాగి చూరులో పడితే ఇల్లు కాలి వళ్ళవలసివచ్చిందట | 

అర జీ / శ, ఖే చుట్టమై (మని) చూడ నూ దయ్యమై (దొబ్బు ఒట్టుకున్నాడట ! 

చుట్టజికం, పేరంటం కలిసివ చి*,నటు. 
రి ఆగం 

చుట్టాలకు "పెట్టనిల్లు చరాజః పోయింది 'వేల్పులకు పెట్టిసిల్లు హెచ్చి 

పోయింది. 

చుటుఅయినా మెటదాఏ నులు, ల టె 
చుట్టుఅయినా సుఖంగా పోయ మేలు, 

చుట్టుకుపోయే చాప, మూసుకుపోయే తలుపు, అలిగిపోయే పెండ్లాము, 
౧) 

చుట్టుడుచాప, విసుకుడుతెలుపు, పెడసరపు సెండ్రాము. 

చుట్టూ మాకు (సుడి) (సుర) మంగళం, నడు (డ) మ జయమంగళం, 
౮ చ అప ఇ; య్ 

చుట్టూరా (కీవైష్టపు లే, చూస్త కల్లుకుండ లేదు. 

చూచింది పాము, కజచింవి మామిడికుంక (దోమ). 

మూచిం దెల్లా సుంకము, పాసించెల్లా పంకము, 

చూచినమ్మకళ్ళు నూలాలు, మాలఅమ్మకళ్ళు లాలు, 

చూచి ముకుసుకోొని, చెప్పి ఏడ్చుకొని, 

చూచి రమ్మం కు కాల్చి వచ్చినట్లు, 

మాచి రమ్మం కు పెండ్లాడి వచ్చినట్లు, 

చూసేవా డుంకు సొమ్ము "పట్టాలి, చేసేవా డుంళు విల్లలు గనాలి, 

మయూచేవా రుంజ పలు సెట్లాలి, చేసేవా రుర కు వీల్లలు కనాలి, 

చూడగామూాడగా గుజ్జం గాడి దయిందటి ! 

మాడగా చుంచెలుకు, గోడలు (తవ్వ పందిళొక్మ్ము్న 
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చూడగా చుట్టము లేడు, (మొక్క దైవము లేడు. 

చూడబోతే చుట్టాలు, రమ్మం కే కోపాలు. 

చూడబోతె 'వెండిగిన్నె, తాగబోతే 'నలితిగి న్న, 

చూడవచ్చినవారికి శ్యుకవాం నేమి 7 

చూడవమ్మా సుతౌాం ! వ్రం"ఆవిడ అనతారం |! 

చూపితే మానం లో సూసి పోతే (బాణం వో 

చూపఫలకు చుంచు, నికి ర్వ తిం, 

చూపులకు బడుగు, వనికి పిడుగు. 

చూపులకు మగడే కాని సుఖానికి మగడా ? 

చూపులగుజ్జమేకాని చుబుకు సనం లేము. 

చూపఫులపసేగాని మేపులససే లేదు. 

చూరులో నిప్పు పెట్టి కొప్పులో పెట్టనా అన్నట్టు. 

చూస్తూ ఊరకుం చే మేస్తూ నోయిందట ! 

యాస్తే నీది, చూడకుం కు నాది. 

చూస్తే సుంకం, చూడకుం కే (దూడకపో చే) బింకం, 

మూస్తే సూదిమొదిరి ఉంది, లే (ప స్తే గాలిమాదిరి ఉంది. 

చెంప దెబ్బ, పక్క-బెబ్బ. 

చెంసపెటు, గోడపెటు. 
లట టి 

చెంపలు చెరసినవెనుక చామ పతి వత. 

చెంబు అమ్మి తచ్పేలా. తప్పేలా అమ్మి చెంబు. 

చెంబు కంచం పోతే ముఖంమోద కొద్దెనట్లు, ముంతౌ మూకుడూ 

చెట్లకు చావ నలుపు, మనిషికి చావ తెలుపు, 

చెటకు విస భు కుటినటు. 
౧m లీ అ ౧ 
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చెట్టుఅయి వంగనిది (మూాదై వంగునా? 

చెట్లు ఊగుతుందా అంశే ఊగుతుంది అన్నట్టు. 

చెట్టు ఎక్కించి నిచ్చెన తీసినట్లు, 

చె న్లైక్సి. చేతులు విడచిసట్లు, 
మ. చెట్టు ఎక్కేవాళ్ల ఎందాకా త య్య (వచ్చు) గలం ? 

చెట్టు కొ పెకి తెచ్చుకొన్న ట్లు. 

చెట్టు ra కప్యా_మూతివీం'దెలు పుట్టును, 

చెట్టు నాటిన (పైన) వాస్తు సీళ్ళు పోయడా ? 

చెట్టు నాశు దొకడు, ఫల మనుభవించే దొకడు. 

చెట్టుసీడకు పోతే కొమ మ్స ఏణీని ఒడ్డట్టు, 

వలను "లేరా అం ల గుటను తెచ్చినట్లు, 
(A) : యలు ౧౧ 

జాటునుబి? (బక గ) కాయ 
A) (2) 69 

చెట్టు జరగడం మొనలు నుఎుకుడిత౭ె, 

చెట్టుమేగు చెప్పుకొని కాయి లమ్ముకొస్నట్లు (ఒండ్ర మ్ముకొన్నట్లు). 

వటుమోవనుండె జడవాికి గాయా ల స్నేమిఏ! 
రు Cr 

చెట్టుమోనెవాడు జుట్టుమోచె Bye 

చుమో 33 చేతికి నచ్చిన్లేగాని ఇక తొమ్మి దయితే స దవ్రతాయి. 

చెటు ముండా ? వితు ముందా ? 
గు ఎంవి 

చెట్టు తేని షాను చుట్టము లేని జు. 

శ్ ఎస చావ చ న ౮ అడ చెట్టు లేనిచోట ఆముదపు చ్యేక్టు కల్పవృక్షము (మహావృక్షము), 

చెట్టు వేసే దొకడు, ఫలము రాసుకు, 

చెట్టు మొండి అయితే చేరికలో వాన. 

చెడగొట్టి సెనగ, ఆముదాలు, 

చెడ దున్ని సెనగలు చల్ల మ?గ్నారు, 

చెడ్డా పడ్డా వేబోలే గతి, 
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చెడ్డాపడ్డా (కీశాకుళమే గతి, 
౧6 Ga 

చెడిందిరా పిల్ల అంశే, చేరిండిరా తెనాలి అన్నట్టు. 
గా ౧ 

నాడి చెన్నాపట్నం నేకు, 

చెడిన (చెడ్డ) కాపురానికి ము స్పేమిటి? శంద్భకాోంకేలు వండే (నం 

డే) పెండామా |! అంట ఆయిన అఘ్బూకీ అం తేసిటి ? 

అవే వండుకౌను మగడా ! అన్నదట ! 

చెడిన (చెడ్డ) mr ము ప్పేమి" + మొండికాలీకి చె స్పామిటి ? 

చెడిన (చెడ్డ) 2 నయినా చేకువగా ఉండాలి. 

చెడిన (చెడ్డ) చేనుకు ఇ్రం*వడ్డు పాంగలా? 

చెడిన (చెడ్డ) చేనుకు ము స్పెమిి ? మొండిశాలికి 2 స్పేమిి ? 

చెడిన (చెడ్డ) వెనుకు మూడు (వండు) మంచెలా ? 

వడిన (చెడ్డ) చేనుకు చెజుకు (చెజుకులు) (రాజనాల) “ండునా ? 

చెడిన (చెడ్డ) మడికి చెన్నింగివడ్డు. 

చెడీన ( చెడ్డ) ముండకు +0 /)తానశాబల మేమి! 

చెడిన (చె చెడ్డి వా వారిన చె-ప్పాద్బులు సినవ- చృునుకాని మంచివారి 

సు మాట Sr కషం, 
గ రు 

“వెడిన (చెడ్డ) శ్యాద్ధం చెల్ల యా చెడ్డన) వీత రా పీట పగల. 
డు) ఎనీ 

చెడిన (చెడ్డ) హ్.) చెరిన 
Cs 

చెడినా బడినా ₹ క ముసగ్గుణు తెబ్బడుం 

చాడినా సెటి సెశే, చిజిగినా పటు పే, 
CA) ఓ (2) I) 

చెడిపో కాసి చెడ్డపేరు మోయకు. 

చెడిపోయిన చ్యాహ్మ్నడికి చచ్చిసోయిన ఆవు దానం, 

చెడి బతికినవాసికి శౌ ర్య. మెక్కువ, బతికి చెడినవాని బదవటు ఎక్కువ, 

చెడి బతికినవాని చెంపలు చూడు, (ఎపికి చెడినవాని బట్టలు చూడు, ' 

చెడి (స్నేహితునింటికి పోవచ్చునుగాని) చెళ్లెలింటికి పోరాదు, 
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చౌడు కాలానికి చెడ్డబుదులు, 

చెడు చెడు అనేవాశేగాని చడేవారు లేపు, 

చెడు చెడు వునేవా చేగాని చేనిలో ప్మెక్వారు వే, 

చెడేవాడు చెన్ను గాడు చెడుతాడు ఇంకొ బారెడు ఎగాయ్యమ్మా | 
? 

చె డేరోజుకు చెడ్డ బుష్టులు, 

చెడవాడు అబ్బు డున్నాడు మరీ పిడికెజు తేరా దానం చేసాం, 
ఎనీ 

చెడేవాడు ఉన్నాడు "పయరా మరఠోరాయి అస టు, 

చెతతిన్న పొలం చెప్పకుండా ఒండునుందపె (ఒండును), 

చచెబ్బంతి పొలమున్న చెప్పినట్టు వినాలి, 

చెప్పకపోయినా ఒపిక ముల ఎస్తునే స్ట్ న్యు 

చెస్బ నేర్చినమాట "సాక్ మాట 1 

చెప్పవచ్చునుగాని ఫొస్ట రాను. 

చెప్పింది చేయబోకరా నాసామిరంగా ! చేసే చెబ్బబోకురా ! 

చెప్పి 'చెప్పి చెప్పుతో తెన్నిందుకో మళ్ళీ వచ్చి మాతో శన్నిందుకో, 

చెప్పితే పాజంగాని, తిం సిం పొడిసే చసుందె. 
ఖాన నా 

చెప్పితే సగ్గు, దాస్తే దుఃఖం, 

చెప్పినంత చేసేవాకు శివునికన్న వము వేము, 

అజాద్ ల. 

రి చయల ద్ ళల క 

చెప్పు అంతే వ్వవసాయం చేస్తే చెప్పినట్టు వినాలి, 
నొ గ —_9 ౧ 

చెస్పుకింద తేలువ ల. 

చెస్పుకుం శే (చెప్పితే) మానం పోతుంది, చెప్పకుం టే (చెప్పకపో శే) 
(పాణం పోతుంది. 

చెప్పుళొరికినామని సిద్ది కొరుకుతామా ? 

చెప్పుటకం కే చేయుట మేలు. 



చెప్పుడుమాటలకన్నా, తప్పుడు మాటలు నయం, 

చెప్పుడుమాటలు విన్న చెడిపో తారు. 

చెప్పుడు మాటలు (చేటు) విం శు చెడినోతారు, 

చెప్పు తినే కుక్క చెజకుతీవీ ఎజుగునా ? 

చెప్పుతో కొట్టి, శఠగోపురం (శఠగోసం) పెట్టినట్లు. 
చెప్పులవానికి చేనంతా తోలుతో కస్బబడ్డ ట్రుంటుంది. 
చెప్పులుఉన్న వాడితోను, అస్పులున్న వాడితోను పోరామ, 
చెప్పులుఉన్న చిన్న వాడికాళ్ళు తెనకోసుకుంటామా ? 

చెప్పులుడిన్న చెప్పులు తేగినా చుట్టణీక ౦ తెప్పదు, 

చెప్పులు తొడుగుకొన్నవాసికి లోకమంతా తోలుతో కబ్బబడ్డట్టు 
తోసుంది. 

చెప్పులోని రాయివశె, 

చెప్పేది చెవిదగ్గజ, వినేది రోటిదగ్గణు. 

చెప్పేవానికి చేదస్తమయిశే వినేవానికి వివేకం నడా ? (లేడా? ) 
చెస్చెవానికి సిగ్గు లేకపోతే వినేవానికి వివేక మైనా వద్దా 2 

చెప్పేవి నీతులు, చేసేవి గోతులు, 

ఇచ్చేవి (శ్రీరంగనీతులు, దూరేవి వొమృంగుడిసెలు, 
చెముడు కంచెకు, చేనికి శేవడి (శేగడి 2) మంచివి. 

చెమ్మచెక్కా-యలు, చేశెజేసి బుక్కా-యలు. 

చెయ్యగాననివారికి మాటలు లావు, చెల్లనిరూపాయకు గీతలు మెండు 

(లావు). 
చెయ్యి (చేయి) కాలినప్పుడల్లా కుండ వదలిపెడతామా 1 
చెయ్యి (చేయి) మావి అవలక్షణ మనిపించుకొన్నస్టుం 

చెయ్యి (చేయి) దాచుకంటాముగాని కులం చాచుకుంటామా ? 

చెయ్యు (చేయి) పుచ్చుకొని లాగితే రాతేదుగాని ఇంటికి చీటి 

(వాళశౌడటి ! 
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చెరం చేశెడు, చెప్పులు మూకుడు, 

ఆ (రు యా! బెల్లం "ట్టు అం గ) పెడుతుండా ? 

చేట ie కు అని చెప్పి వేళ్ళతో పకకళూడదు, 
ష్. కు ఉండేచోడకి చీమలు తానే వస్తవి. 

టి (రు ) కుకు చెజుఫు సూలంగి. 

ఆ (రు ) కు చెటెకే, వంటవెజకు వెజుే. 

చెబు _ కు తినడాగికి కూలి ఇవ్వవలెనా ! 

చెలి (మ) కు తెయ పని వేళ్ళికానా తిన్నట్టు, 

చెజు (రు) కు వేళ్ళం' * శైరలింపదగు నె (నమలవచ్చునా) 8 

జ (రు) కుతీ “టలో ఏనుగు దూరినట్టు, 

అ (రు) కున ఇండు ప్ఫుస్ల్లు, 

ఇ (రు ) కు నమలడానికి కూలి అడిగినట్లు, 

' చెణి (రు) కు పండితే కొబు3 వేము. 

చెబు (రు) కుపిప్పికి ఈగలు మూగినట్టు. 

చెటు (రు) కు వంకంబోతే తీపి చెకునా 1 

పెజఅసకురా చెచేవు, ఉరకకురా సడేవు, 

చెజవటానికి చేటపెయ్య చాలును (చెపను చేట పెయ్య చాలు). 

చెజిబడానికి చేతులు వసాయిగాసి, నిలబడానికి నీతులు రావు, 

చెటువు ఎండితే కప్పలు బయట ఒడ తాయి, 

చెటువు ఎండితే చేపలు బయట బడతాయి. 

చెటువు ఎండిపోయి చేను వీడై కే, కరణం పెండ్లానికి కాసులదండ, 

వెటువు ఓడు, ఊరు పొడు. 

చెజునుకు చేకువగాను, చుట్టాంకు tise ఉండవలెను. 

చెటువుకు నీటి ఆశ, నీటికి చెబువు ఆశ, 

ఇచెజువు నిండితే కప్పలకు కజవా ? 
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చెబువు నిండితే కప్పలు చేరవా? 

చెబువుమోాద అలిగి (ముద్ద) కాళ్ళు కేడుకో_కుండా వోయినటు, 
Cs ౧౧ 

జువుమోద కొంగ అలిగినట్టు. 

వెటువులో గేదెను ప్ర జీరా లాడినట్లు, 

చెజువులో బలై నుంచి కొమ్ములను కోరం చేసారా ? 

చెబునుముందు చల్లసందిరా * (ఇలివేం[ సమా 1!) 
మిత, వు 

చెటువులు తెంచి, చేసలు సంచినట్టు (బందాణములు కోస్నట్లు), 
౧౧) 6 ౧) 

చెటువు విడిచి కాలువను వొగిడినట్టు, 

చెలమకు పిటలు చేరినటు, 
(J) ౧౧ 

చెల్టనికాసుకు గీశలు మెండు. 

వెల్పనికాసు, వ (ఒ) లన్ మొగుడు, 

శచెలిమాట చెబకుడాట, 

చెలిమిని నేవు తినివించవచ్చునుగాని, బలిమిగి పాలు (తౌగించ వేము 

చెలీ చె డములకు సోనా మన్నాము, 
౧౧ ౧౧ లు 

చెల్లెలిమగని చూచుకొని చేయి విఖుగబడ్లదట ! 

చెల్లెలినవుక చెడి చేసుకోవాలి, తల్లివుుస ఇప్పి చేసుకోవాలి, 

చెవ్వాకుపోయినమ్మ శకైెంబె బసవా వను] కంత సంతో హత, 

చెవిటి చెన్నారమా! అంకు చెనిణెబు సదకోండు అందిట |! 

1 \ ' వి నది | >< | జెపి చచెన్నప్పా | అంట సెనగల మల్ల ప్పా |! అన్నాడట! 

విటి పెద్దమ్మా ! చేంతొడు తేవే అంట చెనవ్రులపోగులు నాజన్ణలో 

. ఎలుగ నన్నదట! 

జా | అస ళు ఇవవ క్ట | చేంతొడు తేవే అంటి మా అమ్మ ప్రులల్లు "బెదవాడ 

అన్నదట ! 

చెవికివానిఎముట శంఖ మూ3తే అని ఫొరకడానికి నీకం(డితా తల 
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చెవిట్వానికి వికికించా ౯ం౦ంశే శంఖ (కా౯వాడు దిగి రావాలి, 

చెవిటివానిముందు శంఖ మూదినట్లు (సం కూదినట్లు), 

చెవిదగ్గణ కందురీగవ లె (జోరీగవ లె). 

చెవుడు చెనుడూ అం ౪ జెవుడు వేవుడూ అన్నట్టు. 

చెవులపిల్లీ ఎదురై తే వోటు నస్తుంది, 

చెవులు కోసుకపోతూం శే కుట్టుశాడలకు ఏడ్చినట్లు, 

చెవులు పట్ట లాగినా రాకుం కు చెపి కొమ్బులు స్ట లాగడ మే. 

చెనులోగుమిలికి ప్ a ఐతే నేమి ఇలుకోను 1 

చేటను కొట్టి పిన్స్ ని జ్మనరించిసట్టు, 

చేటలో కతెవుడు పోసి కుక్కలకు కాట్లాట నెట్టు, 

చేటగో తుమి స్టే? జండాళ్ళు పొయ్యా?. 

చేటలో 'వలగకాయుంవటె. 

చేటు ఎటుగబి చేడె మొగుడికి పెళ్ళి చవెపందట ! 

చేటుకాలానికి శకులు. ప్ర ప్ప్యును, 

చేటూపాటూ ఎలుగనమ్న ఇ ల్లెక్కి సింకి కొకందట ! 

చేటూపాటూా ఎజుగనను tes క (= ! 

చేబడు తిసి చెడితి, వాకిలీ దాటి పడితి, 

చేతకానమ కు చేస్టలు మెండు, చెనిరూకికు గీకలు మెండు. 

Vas శౌర్య మెక్కు_న. 

ని మొగుడు ఇంట్లో (పన్నా బక్ ల, యీ యీ (వీ) ధ్లో ఉన్నా 

ఒక కు 

చేశనైన మగోడు (మగవాకు) చాలా పొద్దున "వేచి ఊడ్చుకొని 

చల్లుకొని, ఇంకొక చోట సంగడుకొన్నాడట ! 

చేకబట్తినట్టి జిడ్డు లెక్కకు రాదు. 

వేరికలుపు చైద్యునిచేని తళుకు, 
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వేలికి అందినది వాతి కందదు. 

చేతికి దొరకిన రత్నం నాచుకపోయినట్టు, 

చేతిచమురుభాగవతం చెప్పుకొన్న ట్లు. 

చేతిలో ఉంశేు అర్థం, చేకువలో ఉం కుపెళ్ళాం. 

చేతిలో కజ్దకం శే చేలోకలజ్ల ముదురు, 

చేతిలోకట్ల చేదోడు వాదోడు, 

చేతిలోది లేత, చేలోది ముదుకు, 

చేతిలోలేనిది చేలోకి ఎలా వస్తుంది ? 

చేతిలో నెన్న పెట్టుకొని నేపికోగం ఊరంతా వైకకినట్లు, 

చేతివేళ్ళు అయిదు ఒకరీణిగా ఉంటాయా ? 

చేతిసొమ్ము ఇచ్చి చెప్పుతో కొట్టించుకొన్న ట్లు, 
చేతులు శాలినతరువాక ఆకులు *ట్టుకొన్నట్లు, 

చేతులు చేయవు, నోరు తినను, 

చేతులు పొడు గని మూతులు పొడుస్తారా ? 

చేదతాడు లేకపోలే నుయ్యి పూడ్చ మన్నట్టు. 

చేదు తింటారా? చెట్టు కొడతారా? 

చేనికి ఎరువు, మడికి మంద. 

చేనికుదురు, ఆలీకుదుుు ఉండవ లెను. 

చేనికి గట్టు, ఊరికి కట్టు ఉండాలి. 

చేనిపంట కొయ్యగా నే చెప్పుతుంది. 

చేనిపంట చెయ్యగానే "తెలుస్తుంది. 

చేనిపంట చేరెడైనా చాలు 

వీనిలో చేను కలిసినా, స్థలంలో స్థం కలిసినా పోనియ్య రాదు, 

చే (ని లో పుట్టిన బీడు ఎక్కడికి పోను? 

చే (ని) లో పుట్టిన మొక్క చే (౧) లో చచ్చినట్లు, 
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చే (ని లో పొత్తు కళ్ళంతో సరి, 
చేను ఇద్దుము, పిట్టలు నల్తుము, 

చేను చేసిన చెడలేదు, చెడ్డ చేసి (బత (తు) కలేదు. 

చేను (లు) పండాలి ఇల్లు నిండాలి, 

చేను పండినా చేట అచ్పే, మొగు డుండినా మొండి మెడే, 

చేను బొందు పోయినా కూలి బొందు పోదు, 

చేన్యూ కొడవలీ నీచేత ఇచ్చినాను. 

చేపపిల్లకు ఈత నేర్పాలా! 

చేయని రెక్కలు, కుడునని నోరు, 

చేయని రెక్కలు చెదలు బడతాయి, చేసిన శెక్క_లు సేగలు వాకు 

"తొయి,. 

చేయని శృంగారం, మాయని మడత, 

చేయమనేదానికి చేతులు రావుగాని, వద్దనేదాన్ని వదల మంటాను, 

చేయ లేనమ క చేతినిండా సని. 

చేయ లేనమ కో చేష్టలు మెండు, వండ లేనమ్మకు వగపులు మెండు. 

చేయి చేసుకొనా, చేతులు దులుపుకొనా. 

చేరువ సగ, దూరము మై తి, 

చేరెడు విత్తులు గోనె డయినట్లు, 

చేలపంట కొయ్య కా లె "తెలుపు, 

చేలు బొందేె సనా కూలి బొందు కాదు. 

చేలో గుక్రాన్ని, ఇంట్లో పెళ్ళాన్ని నమ్మ రాడు. 

చేలో చెంచిలాకు లేదు, ఇంటి ఫొస్తే. ఇరుసెడు అనుము లిస్తానన్నట్టు. 

చేలో పతి చేలో ఉండగానే పోలికి మాడుమూరలు, నాకు నాలుగు 

మూరలు, 

చేలో మానెడు, ఇంట్లో పుప్టెడు. 
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చేలో లేనిది చేతిలో కెలా వస్తుంది * 

చేవదూలంలో వెదురు. మోత పుట్టునా 1 

చేవలేని చేను, లేవలేని ఆవు. 

చేసినంతా అనుభవించాలి. 

చేసిన చేష్టలు ఎవరూ చూడరుశొని, కోసినముక్కు_ అందజూ మాచి 

నారట! 

చేసినది జపము, వేసినది గాలము. 

చేసినపాపం గోసి (చి) లో పెట్టుకొని కాశికి పోయినా కర్మం తప్పదు, 

చేసినపాపం వెబితే పోతుంది. (తీరుతుంది). 

చేసినపాపం చెటుగున కట్టుకొని కాశికి పోతే కడకేరునా 1 

చేసిన పాపాలకు, పెట్టిన దిపాలకు సరి, 

చేసినమ్మ చేవ, చేయనమ్మా చెదలు, 

చేసినవారికి చేసినంత మహాచేవ |! 

చేసుకున్న కర్శమోయి శంభులింగమా ! అంశే, అనుభవించక తీర 

దోయి అబ్బులిం/.మా ! అన్నాడట! 

చేసుకున్న తిరువాత వండిపెట్టక ౩బ్బునా ? 

చేసుకున్న దానికి మూసుకోను లేదు, ఉంచుకున్న దాసికి ఉభయ 

రాగాల చీర! 

చేసుకున్న వారికి వేసుకున్నం3 మహాదేవ ! 

చేసేది వీదకాఫురం, నచ్చేవి రాజగోగాలు (రాచ పుండ్ల), 

చేసేది శివపూజ, కుడిచేది మాలకూడు. 

చేసేపని వదలి నేసేవానినెంట పోయినట్టు, 

చేసేవి నాయకాలు, అడి”గవి తిగిపాలు, పెట్టకుం శు కోపాలు. 

చేసేవి మాఘస్నానాలు, దూోవి దొమ రి గుడిసెలు, 

చేసేవి లోపాలు, చెప్పితే కోపాలు. 
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చేసేవి శివపూజలు, చెప్పేవి అబద్ధాలు. 

చేసేవి శివపూజలు, దూ గెని దొమ్మరిగుడి సెలు, 

ఛసవి సూర్యనమస్కారాలు ! దూూశేవి దొమ రి గుడిసెలు, 

చొస్పవామిలో నిషా దాచుకొన్నట్టు, 

చొల్లంగి తీరానికి వోడిగింజిలం చేసి (మామిడి పిందెలు, 

వో ళు వేదం మూల ఎక్క-డ సహకనునును అన్నాడట | 

చోద్యం శొనికొాయ గుడు పోందట ! 
CD ర 

చోద్యాల సోమి దేవమ్నకు ము... “మొుగుకుం 

వోళ్ళు చల్లి బే జొన్నలు ఒంగునా ? 

చొళ్ళు విసశే జింగలిి జొన్నలు విసకునా? 

చౌక (చవుక) అయితే అంగడికి బజూవకు వస్తుంవె, 
అట్ 

చౌక (చవుక) దూబరతిండికి కారణం. 
న అ 2 చౌదంతి నెక్క_గానే చృక్రవర్శి అగునా 

ఛ 
ఛీ వమునకు చీర"పీలు, దరి దానికి తలపలు, 

ఛీ కుక్కా! అంకేు వవుక్కా_! అన్నదట ! 

1౨! అనేది ఈనోశేే శివ శివా! అనేది ఈనోశీ ! ఛీ 



జ 

జంగంవాడి మెళ్ళో లింగకాయవ లె. 

జంగానికి పిల్లలు పుడితే ఊరివారిగోడు పోసుకున్నా డట ! 

జంగానికి పిల్లలు (బిడ్డలు) ఊరికి ఉపాధి. 

జంగాలా€ దానర్హా! ముందూరయనుబట్టి, 

జగడ మెట్లా వస్తాది జంగం దేనరా ! (లింగమయ్యా ! ) అంకే బిచ్చం 

పెళ్లే (పెట్ట వే బొచ్చుముండా ! అన్నాడట! 

జగబిరుదు, ముండ మొబ్ద, 

జగ మెటిగిన _బాహ్నడికి జం'దె మెందుకు ! (మేల 2) 

జడ్డిగములో మిడుతపోటు. 

జననినసి ధరణిని నమ్మి చెడరు, 

జనమర్లు, జాతరమర్షు. 

జనవాక్యం జరగక మానదు. 

జన్మానికం ఆ శివరా(తి అన్నట్టు. 

జనుములో పాము పోతే పాతిక నష్టం, 

జపరి వదలి లొట్టల్లో పడ్డట్టు, 

జబ్బబలిమిమిోద బలాత్కొ-రగానవినోద మన్నట్టు, 

జయ ముఠిడేవటకు భయము లేదు, 

జరిగితే జల్లెడతో నీళ్ళు మోస్తారు. 

జరిగి తే (జరుగుబా టుంశే) జ్యరమంత సుఖం లేదు, 

జరిగేమట్టుకు జయ ఖేరి, జరక్క_పోతే రణభేరి. 

జనముగుకాటు తక్కువ, అదరిపాటు ఎక్కువ. 

జవ్వాది పూసుకొని చంక ెత్మినట్లు (లెత్త నేల 1 ). 

జ్వరజివ్వూకు పంచదార చేదు, 

జాగా ఎఆీగ్ బ్దెల్రో, 
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జాణకు మూడు తావు లంటును. 

జాతిఫొద్ బుది, కులంకొదీ ఆవారము. న న ది 

జాతినాగుల చంపుతూ (పతిమనాగులకు పాలు పోసినట్లు, 

జిల సి గ్లెణుగదు., 

జిలేడుచెటులో పారిజాతిము పుటునా? 
గం) ను, లు 

జిల్లేడుపూలకు తుమె ద లాళించినట్టు, 

జిల్లేళ్ళకు మళళ్లెలు పూయునా ? 

జివ తెేక్కు_న (2) జీ3 మెకు,_వ, 

జివ్యా కొకరుచి, పుత్లై కొకబుద్ది, 

జీతంబ లేం లేకుండా తోజేలు గాణైలను (మేకలను కాస్తానన్నదట ! 

జీతం'వేని నౌకరు, కోజం లేని దొర, 

జీతగాడు ఆతగా డైనట్టు, 

జీతగార్జ తెచ్చుకుం'టు ఇంటికి ఖామందు అయినాడట ! 

జీతగాల్ణే తేచ్చుకుం కు ఇంటికి మగడైనట్లు. 

జీతగాడికి, నేతిగాడికి చావు లేదు, 

జీర్ణ శి ఎక్కువ, జ్ఞాపకశక్తి తక్కువ, 

జీలక జ్జ సింగినాదం ! 

జీలుగు పెజిగిన మూలకు కంబము కాదు. 

జీలుగుబెండ్లు చెవులు పెంచుతాయిగాని కుండలా లిసాయా1. 

జీవరత్నం ఇత్తడిని పొదిగితే రత్నాని శేమి లోటు? 

జఉవహీంన చేయరాదు. 

జుట్టుం టబ ఎన్ని జడ,లెనా వేయవచ్చును, 

జుటు చేతి కిచ్చి, ముడి గంతు లేసినటు, 
లు శే ౧౧ 

జున్ను తిన్న యొట్టియపోలెన్, 

చెముడు కలిచెకు (శేస్టం, చేనికి శేవడి రోము, 
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జెముడు కాయ లున్నవా? నీడ ఉన్నదా? 

జేనెడు ఇంట్లో మూరెడు కజ్జ, 

జేనెడు దొరకు మూరెడు బంటు. 

జేనెడు పిట్టకు మూరెడు తోక, 

జేనెడు దుక్కి. మూరెడు ఎనవు (ఒక శే). 

జ్యేష్ట చెడ కురియును, మూయ ముకుగ కురియును. 

జై నవానిచేతి పేనునలె. 

జొన్న సెరిగిలే జాడు, వరి పెరిగిజే సద్దు, 

జోగీ, జోగీ రాసుకుంగేు బూడిద రాలెందట ! 

జోడు లేని (బతుకు, _కౌదులేని బొంగరము, 

సోరీగల గొడ్డుకు గోరోజనం మెండు, 

వోలిపక్కు_లు తీసేలోగా భిక్షపువేళ తీరిపోయిందట ! 

టు 

టఅకం “పెట్టిన గుడిసె, చెబ్బ కొడితే వడి, 

టఠకపుపొడి తగిలిలేగాని అతకదు. 

టంగుటూరు. పెద్దమాలను తగవు తీర్చ ముంశే తనకూ ఇద్ద కున్నా 

రన్నాడట! 

టాటోటుగాడికి దధ్యన్నం, విశ్వానప్యాత్రుడికి వేస్నీళ్ళు అన్నం, 

"బంకాయ పిచ్చికొండవతు, 



తంజాలు కొటి బోర పడటు, 
లు గ౧ొడదట 

డబ్బు ఇచ్చి తేలు కుట్టించుకొన్నట్టు. 
డబ్బు ఇవ్వనివాడు పడవ ముందర ఎకు,_ను, 

డబ్బు ఉంపే కొండమోది కోతి దిగ వస్తుంది. 

డబ్బుకు, (పాణాసికి లంచ, 

డబ్బుకు వచ్చిన చేయ్యే వరహాోకు వస్తుంది. 

వబ్బు పాపివీ. ది. 
® 

తబ్బుముడ్డిలో దేవు డున్నాడు. 

డబ్బు దస్మం "లేదుగాని డవాలు బం(టోతు, 

డబ్బు లనివాడికి బోగముది తల్లి వరుస, 

డబ్బు లేనివాడు డుబ్బుకు కొరగాడు. 

డబ్బు సభ కట్టును, ముద్ద నోరు కట్టును. 

డతు బులు డాలు కటి, చూకులోన చూరకొని, 
కిం దూ అలి ఖాత 

డాబుసరిభావా ! అంగ) వబ్బు లేని మరదలా ! అన్నాడట, 

డదూడూ ౧ ంకన్నా (బసవన్న) అంగు త బాూపడమా? (త లూాపినట్లు), 

డొంకలో డాగితే విడుగుపోటు తిస్పునా? 

డొంకలో వరా బున్నాడు, నాగెము' చూఫుకోవచ్చును , 

డోలుకు అంతవాడు లేడు, పీంణానికి ఇంగవాడు వేడు, 

పెండాము బసు, జలు దస్తు, పెండాము బసు 
ఇటీ aa) అనీ 



ఢ 
ఢిల్లీకి ఢిల్లీ, పల్లెకు పల్లీ, 
ఢిల్లీకి ఢిల్లే, పల్లెకు వల్లే, 

ఢిల్లీకి రాజైనా (పాదుషా అయినా) తల్లికి కొడు. 

ఢిల్లీకి పోయి ఉల్లిగడ్డ తెచ్చినట్లు. 

త 

తంగేటిజుంటికి చాప ఎందుకు ? 

తంగేడు పూచినట్టు. 

తంటాలమారి గుజ్రానికి తాటిపట్ట గొఅపము. 

తండి ఓర్వని బిడ్డ తల్లి ఓరుస్తుంది. 

తండిగడా అని తలాటి కీడ్సినట్లు. 

తండి చస్తే "పెత్మీనం తెలుస్తుంది, తల్పి చస్తె కాపురం తెలుస్తుంది. 

తండి చేసిన అప్పుకు కొడుకు బందెరాకు మోశాడట, 

తండి తవ్విన నుయ్యి అని దానిలో దూక వచ్చునా * ? 

తం డిని చంపబోయిన పాపం అత్తవారింటికి పోయి అంబటికట్ట ళీ 

వణకు ఉంకు పోవును. 

తం డిసేద్యం, కొడుకువైద్యం, కూడు మధ్యం. 

తంతే (తన్నిన) దూదిపరుపుమోద పడ్డట్లు, 
గల లే (తన్నిన) పూలపాన్సుమోద పడ్డట్లు, 
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తంతే (తన్నిన) బూర్షగంపమిాద పడ్డట్లు. 

తంబల (ళ) అక గ్రాయ్య త వెళ్ళాడు, వచ్చాడు. 

తంబళ్ళవాని తలతిక్క తీరింది. 

తంబలిఅనుమానం తలతిక్కతో సరి, 

తంబళి తన లొటిలొ శేగాని ఎదుటిలొటలొట ఎతుగడు, 

తక్కువనోములు నోచి ఎక్కున ఫలము రమ్మాం శు వస్తుందా 1 

తక్క్కువవాడికి ని క్కె_క్కు_వ, తె స్వడుబియ్యానికి పొం గక్కు_వ, 

తక్కు_వవానికి నిక్కు_లు లావు, 

తగ పండిన సుండు తొనే కును, 

తగవరి కూలికి విషము తౌగడు, 

తెగవు చెప్పు ధర్మరాజా ! అం కు దూడా, బకై నాటే అన్నాడట ! 

తగవున ఓడినా, ముదిమిని చచ్చినా బంది లేదు. 

తెగినట్లు కూ ర్చెరా తాకట్టమారి we 

తగిలికాని ఎత్తు చేయడు, తడిసికాని గుడిసె వేయడు. 

తగిలిన స. తెగులును, నొగిలిన ఫొంపే నొగులును, 

తగుడాసరికీ, మెడపూనలకీ అమ్మ కన్న కాన్చుకూ, అయ్య ఇచ్చిన 

మనువు (ము) కూ, 

తగునే కజకుట్టును జంకపొత్తమున్ ? 

తెట్టలో కాపురం బుట్టలోకి వచ్చె, బుట్టలో కాపురం బూడిదలో కలిసె, 

తపడు గుల్లల కొర దుడ్డు పెట్టు 

తడక గట్టి గోడను తన్న రాదు. 

తడక తీసినవాడిది తప్పు. 

తడ (డ్రి క కొంపలో దీపాలు 'నెలుగవా ? 

తడ (డి) క వొచ్చింది ఎవ రంపే ఆలిలేనివాడు అన్నట్లు. 

తడ (డ్రి క లేని ఇంట్లో కుక్కు దూరినట్టు , 
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తడిగుడ్డ లతో గొంతు కోసినట్లు, 

తడిగుడ్డలో పేలాలు వేయించినట్టు, 

తడిసిగాని గుడిసె కట్టడు, తాగిగాని మొగడు, 

తడిసికొని గుడిసె వేయడు, తగిలికాని ఎత్తు చేయడు, 

తడిసిన కుక్కి. బిగిసినట్లు, 

తెడిసిన తశ్కె.డ, ఎండిన ధడా. 

తడిసి ముప్పందుము నౌాసినట్లు, 

తడిసి ముప్పందునము మోసేకం కే తెడనక సందుం మోసేది మేలు, 

తణుకు పోయి మాచారం వెళ్ళినట్లు, 

తద్దినం కాని తెచ్చుకొన్న ట్లు, 

తద్దినంనాటి జందెంవ లె, 

తద్దినం పెశ్తేవాని తమ్మునివ లె (మాదిరి). 

తద్దినానికి తక్కువ, మాసిశానికి ఎక్కువ, 

తద్దినానికి భోజనానికి పిలిస్తే రోజూ మోల్తింట ఇల్లాగే జరగా లని 

దీవించాడట ! 

తనఅన్నం "తాను తింటూ గారికి భయపడవ లెనా + 

తనకంట్లో దూలా లెట్టుకొని పరులకంట్లో నెరసు లం చినట్లు, 

తనకంపు తన కింపు, ఒకరికంపు ఓకరింపు. 

తనకలిమి ఇం[దభోగం, తనలేమి లోక దార్మిద్యం,. 

తన కాళ్ళకు బందాలు తానే 'తెచ్చుకొన్నట్లు, 

తనకు అని తే వ్వెడు ఉం పే ఆకటివేళకు ఆరగించవచ్చు. 

తనకు కానిది గూడు (గూద) లంజ, 

తనకు కాని రాజ్యం పండితే నేమి ? పదట గలిస్తే నేమి? 

తనకు చెప్ప తడికల చాటు, ఒకరికి చెప్ప ఒప్పులకుప్ప, 

తనకు తోచకపన్న మోకాలుకో ఆలోచించాలి, 
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నకు పాసిన ఇెం(టుకలు వోవులో పోలే నేమి! 

తనకు మనశ్ళుద్ది ఉంశు సానివాకిట శాపుర ముండవచ్చు. 

తనకుమాలిన ధర్మం మొదలు వెడ్డ "బేరం, 

తనకుమాలిన ధర్మం "లేదు, 

తినకు రొ, ఒకరికి ముక్క. 

తనకు లేక తంటాలు పడుతుంశే, తొంట్కాళ్ళ పిల్లి సెంట పడ్డట్లు, 

తనకు లేదని వడి స్తే ఒకకన్ను, ఇళరుల కున్నదని ఏడిస్తే ఇంకొకకన్ను 

పోయినదట ! 

తనకు వేదని వడిస్తే ఒక కన్ను పోయింది ఒకోరికిఉందని ఏడిస్తే శిండప 

కన్ను పోయింది. 

తన కొంగున కట్టినరూక, తెన కడుపున పుట్టిన బిడ్డ (అక్ర రకువచ్చును) 

(ఏనాటికీ ఒదు7). 

తన కోపమే తన శత్రును. 

తేన గుణము మంచిదయితే సౌనివాడ కాపరం చేయవచ్చును. 

తనచబ్ల స్ఫునిదని తా జెప్పుకొనునా 1 

తన చేయికాలుతుందని సవతిబిడ్ల చేతితో కలిపిందట (కలియ బెట్టిందట)! 

తనతప్పు తప్బుకాదు, తెన బిడ్డదుడుకు దుడుకుకాదు (జంకు జంకు 

కాదు. 

తన తలుపు తీసి పొకుగింగికి పెట్టి, రాత్రంతా కుక్కలను తోలుతూ 
కూర్చున్నట్టు. 

తనదాకా వస్తేకాని తలనొప్పి బాధ తెలియదు. 

తనదాకా వస్తే తగవే లేదు. 

తనది తాటాకు, ఇవతలివాళ్ళది ఈ తొకు. 

. తననీడ తనతోనే (పే) ఉంటుంది. 

. తననీడ తప్పితే తరుగు నొక వన్నె, 
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తననీడ తానే తొక్కు_కున్నట్లు, 
తననీడే పిశాచము. 

తనను (తన్ను) కట్ట(తాళ్ళు తానే తెచ్చుకొన్నట్లు, 

తన నోటికి తవుడు లేదు, లంజ నోటికి పంచడారి. 

తనను (తన్ను) పొడిచిన గంగిగోవునైనా పొడిస్తే పాపం లేదు, 

తనపాపం తన్నే కాలుస్తుంది. 
తనపిల్ల తవిటి (తవుడుకు) శేడిస్తే, లంజపిల్ల 'రావిశేక శేడ్చింది. 
తనవుట్టి పిచ్చగాఉం శే, పొరుగు పందుం (తో) సరాలు కొలిచినాడట! 

తనబలిమి కన్న గ్ఞానబలిమి మిన్న, 

తనబుది మంచిదయితే లంజగేనలో ఇల్లు కడిలేనేమి! 
తనమతి, తెనగతి, 

తినముడ్డి కాకపోతే గంగదడాక (శాశిదాక) ేకమన్నట్టు. 
Cs ౧ 

తినముడి కాకపోతే తాటిపట్లకు ఎదురు బేకమన్నట్టు. 
CD ee) ౧౧ 

తనముడ్డి కాకపోతే ధవ భేశ్యరముదాక చేకుమను, 

తనయుని పుట్టుక తల్లి యెలుగును, 
తనలో తప్పు లేకపోతే గుకువుతో గుద్దులాడవచ్చును. 

తనవారికి తరగకుండా ఉంబుంది, ఎనకు (తాగటానికి చిప్పఉండదు. 

తనవారిని ఎఅుగని మొలే జె డ్డున్నదా 1 

తనవారు లోతుకు తీతుకు, కానివారు కడకు తీతుకు, 

తనవాసి తప్పితే తనవన్నె తెరుగును, 

తనసొమ్ము అయినా దాఫుగా తినవలెను. 

తనవి పెరగాలి మందివి జరగాలి. 

తనసొమ్ము అల్లం ఒకరిసొమ్ము బెల్హం. 

తనసొమ్ము సోమవారం, మందిసొముు మంగళవారం, 

తనసొమ్ము తను దిని, తనబట్ట తను కట్టి, సావట్లోవానితో చావుదెబ్బలు 
నీందట ! 
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తనుకాక తనుకొక పిల్లీ! 

తనువులు నిత్యం కాదు, మావారిని ఓలిమైకం ఖర్చులు "ెట్టవద్దు* 

అన్నట్లు. 

తనువు వెళ్ళినా దినము నళ్ళదు. 

తన్ను తప్పించి ఆకాశమం”* పిడుగు పడమన్నట్లు. 

తెన్ను మాలిన ధరం మొదలు చెడ్డ బేరం, 

తన్నే కాలికి రో లడ్డమైనట్లు. 
తన్నేకాలు ఎండక పోదు, 

తన్ని తే తలబగులుతుం దంశు కొడితే కొప్పెర పగలాలి అంటాడు. 
తన్ని తల్లే గుంజుకు పోతే చెప్పున కొట్టి చిప్ప తెచ్చుకోవాలి. 
తపము పండిన మోద జడలు తాల్పడ మెందుకు 

తప్పతాగి కులము మజచిసట్టు, 

తప్పులు 'నెదశేవాడు, తిండి ఒప్పులు 'నెదకేవాడు, ఓర్వ లేనివాడు. 

తప్పులు ఎన్ను వారు పండోపతండాలు, 

తిప్పు లెన్నువారు తెమతిస్పాు ఆరగరు, 

తప్పు చేసినవానికి, అస్టూ చేసిసవానికి ముఖం చెల్లదు, 

తెప్పుడుదండుగకు తలో యింత, 

తప్పట్లు, తాళాలు, తంగెడు చోస్టై భాజాలు, 

తెప్పులేనివానిని ఉస్వులో వేయ మన్నట్టు, 

తప్పులేనివారు ధరణిలో లేకు, 

తప్పూ ఒప్పూ దైవ మెటుగును, జప్పూ కూడూ బాస జెజుగును. 

తప్పెట కొట్టినవాడు దాసరి, శంఖ మూదినవాొడు జంగము, 

తప్పెట కొట్టినా పెంద్లే, చప్పెట కొట్టినా పెండ్రే, 

తములపాకుతో తా ని ట్టంశే తెలువుచెక్క_తో నే ని ట్లంటి, 
తమలము వేయని నోరు, కమలము పూయని నీకు, 
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తమాము లేకుం కే తవ్వెడై నా అన్నట్టు, 

తమాము లేకున్నది తల్పిపిల్ల లే పరిహాన మాడుకుంటారు. 

తమ్ముడు తనవాడై నా తిగుధర్శంగా చెప్పాలి, 

తమ్ముడు తనవాడై నా తగుధర్మం చెప్పాలి. 

తమ్ముడు తనవాడై నా థం సరిగా చెప్పవ లెను, 

తరవాణి తల్లి, 

తరి అంశే వరి అంటారు, తరి గొంతుకు ఉం. 

తరిపట్టన కజ్ఞ, చెరపట్టిన కుట, 

తటీమి చల్లి తే తన్వెదే 

తరి మెడకు ఉం, మిట్ట లొట్ట 

తలంత బలగమే గాని తలలో సెట్టువారు చేరు. 

తల ఊపినందుకు తంబూర బుకా ? 

తలకట్టు అంటూ ఉం పే ఎటువంటి కొస్పయినా పెట్టవచ్చు. 

తలకాయ పోతూం శే, వోగులెక్కడ పె టీది అన్నట్టు, 

తలకాయ లోపలికి దూర్చిన తాబేలు వలె, 

తలకింది (కింది) కొొబుపి వలె! 

తలకంతొ ఒక కు మర్మతెం | 

తలకు దారి లేదు బుడ్లకు అటకలి ! 

తలకు మించిన ఆజ్ఞ లేదు. 

తలకోసి ముంద పెద్దినా గారడీవిచ్వే అన్నట్లు, 

తల కోనుకపోగా తవు పోగు ౨ శేడ్చినట్టు 

తల గట్ల, కడుపు గుబ్బ. 

తలగడకింద పామునలె. 

తలగడ తిరుగ వేస్తే తలనొప్పి రీకుునా ? 

తల గొర్తి వానికై నా మూడు మనువు లుంటాయి, 
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తల గోకుకొన్న తలవులు వస వి, 
ne 

తలచినప్పుడే తాతపెళ్ళి. 

తలచుకొన్న ఫుడే తెలం బాలు కావా లం ళు ఎలాగు? 

తల చుట్టం, తోక పగ, 

తల తడవి బాన వేసినా సలయాలిసి నమ్మరాదు, 

తల తడిపినమట్టుకు గారిగితీరవ లెను, 

తల తిరై నా' కబళము నోటికి రావలను, 

తల దన్నేవాడు పోతే తాడి దన్నేవాడు వస్తాడు. 

తల చాచుకొన నిచ్చినవానికే "తావు 'వేకుండా చేసినట్లు, 

తెల నచుకువానసికి తలవా రిచ్చినట్లు. 

తల నరకడంలో, మొల నరకడంలో తారతమ్య మేమిటి ? 

తల బడే చోటికి కాళ్ళు సడు స్తాయి. 

తలపాగా చుటు లేక తలవంకర అన్నట్టు. 
ల a 

తిల్యపాణం తోకకు వచ్చినట్లు. 

తల బాలకు తద్దినాలకు ఒశేమం[ తమా ? 

తల బాలనాటి (తౌడు తాను పోయిననాడే పోతుంది. 

తల మాసినవా జన డం ఓ ఆలి చచ్చినవాడు అన్నట్లు, 

తలముచ్చొట్లు నోటిదయ లేకున్న బుక్క లోనికి పోదు. 

తలలు బోడులెన తలపులూ బోడులా ? 
ల్లా 

.తలలోపల నాలుక, ఫూసలలో దారమువ లె, 

తల నంచుకొంచు వడుగోడల వాటు, 

తల విడిచి మోకాలికి బాచి (1) ె టినటు, 
ఉగ 

తలా తోశా లేని కథ, ముక్కూ మొగము లేని పిల్ల, 

తలారెదుప్పటి రెస్త బహుమానం, 

. తలారి పగ తలతో తీరును, 
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తలారిరుమాలు రెడ్డి చదివించినట్లు, 

తల్లి అయినా వడనంచే పా లివ్వదు. 

తల్లి ఓర్చనిది దాది ఓర్పునా ౫ 

తల్లి కడుపు చూచును, పెళ్ళాం పిపు చూచును, 

తల్లికొద్ది బొల్లి కోడె. 

తల్లి కడుపులో చొరకముందు దయ్యాల దేవకి, భూమిలో పుట్టినతకు 

వాత యమ చేవత. 

తల్లికి అన్నం పెట్టసివాడు పినతట్లి కి Ds పెట్టినట్లు. 

తల్లికి కాకపోతే తిల్లికకు దణ్లంపెట్టు మన్నారు, 

తల్లికి కానివాడు దాది కోన్రనా ? 
తల్లికి కూడు పెట్టనివాడు, తేగువునని.తగవుతీర్చ వచ్చాడట | 

తల్లికి కూడు పెట్టనివాడు, తెగవు చెప్పేడు, పెళ్ళానికి చాలనివాడః 

"పి తనం చేసేడు. 
అవి 

తల్లికి కూడు పెట్టనివాడు, వీనతన్లికి నీట పెకెడట ! 

తల్షికి కొట్టరా వసంతం అన్నట్లు, 

తల్లికి తగిన బిడ్డ, ఇంటికి తగిన పందిరి. 

తలికి బొలిఉం ళు వీలకు చుక్క-యినా ఉంటుంది. 
౧ ౧౧ ౧ 

తల్లికి వంచగలిగిన పిల్లకు బొక్క కలుగుతుంది. 

తల్లికి లేని ముద్దు దాదికి కలదా? (సం ని, 254 పుట.) 

తలీగండం కాదు, పిబగండం కాదు, మధ్యన మంత్రసాని గండం 
మ. ౧౧ 

అన్నట్లు ! 4 

తల్దిగండము పిబ్హగండ మున్నది కాని, మధ్యన నుంతసాని గండ 

మున్న దా ? 

తల్లి చనిపోతే తండి పినతం డితో సమానము, 

తల్లి చస్తే కడుపు పెద్ద తలలు మాస్తే కొప్పుపెడ్డ, 
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తల్తీ చ న పై తరంఛచాసె, తండి జడిస్తై బుణం బాసి. 

తల్లి చస్తే జిహ్వా చచ్చినట్టు, లెండి చ స్తే కళ్ళు వోయినట్లు. 

తల్సి వాలు వీల్లకు తిప్పుతుండా ? 

తలి చాలు బలివిల, 
గ) ౧౮) ౧౧ 

తెల్లీ చెవుల మద్దికాయలు దండుగలకు, భార్య మెడలో పూసలు అందు 

గులకు (భేగాలవారికి). 

తలి చెవులు 'తెంవీనవొసిక్సి పీన సాల చెవులు చీరపువ్వులు. 

తెల్లీ చేను మేస్తే పిల్ల మేం నేస్తుంది. 

తెల్ల చేసినది కనయు (య) బకు! 

తెల్లీ దే వలపజక్ష ము, nse వలపన్ష ము, 

తెల్పి దైవము, నండి ధనము, 

తల్లిని చూచి విస్హాను, సల్లును చూచి సశువును కొనవలె 

తల్లిని మాచి వీష్లను, పాడ్సి చూచి బకైను, 

తల్లి బ్ర నమ్మినవాడు, ధరణిని నమ్మిన వాడు చెడకు, 

తలినిబ' పిల, వికునుబి సంట. 
mp) రి గగ ఎవి రి 

తెలి పాలు దూడ చెప్పును. 
న 

తిల్టి పిల్ల వ న్నాకాదు, వండిపెట్ట దిక్కులేదు, 
తెలి పుటిలు మేనమామవదనా ? (నేనమామ కెటుక), 
"వ తా స 

తిల్లీ పుట్టిల్లు నేనమామవద్ద పొగడినట్టు, 

తల్లి పెంచవలయు, ధరణి పెంచనలయు, పెరవారు వరీతి పెంచగలరు 1 

తల్లిముఖం చూడని బిడ్డ వానముఖం చూడని పైరు (ఒక క్ర). 

తిల్లిమోది కోపం విల్ణమోీాచ పోతుంది, 

తల్లి రోసిన దాది రోయదా ? 

తల్లి లేని వీల్ల, ఉల్లి లేని కూర, 

తల్లి లేని పుట్టిల్లు, ఉల్లి లేని కూర 
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తల్లి విషం, ండ్లాం “బెల్లం. 

తల్లి "వెనుక మేనమామ అన్నారు, 
(౧ 

తలి సారము విల, డాకి సారము సక్కూ. 
౧౧ ag) 

తలీ, బిడ్డా ఒకటయినా నోము వాయి (కడుపు) Se 
nN Cs ఆ 

తల్లి లేని పిల్ల దయ్యాలపాలు, 

తల కొటినా పెండియీ, వెప్పెిట కొనా సెండ్ యె, 
ట్ న nA) 6 ౧౧ 

తలుగు దొజుకిందని ఎనుమును కొన్నట్టు, 

తలుగు తెంచుకొన్న బలై, (తౌడు తెంచుకున్న గుణం. 

తెలుగు పెటి తంతూ ఉం టే కొలువు పెటి కొలచినట్లు, 
(A) (౨) ౧) 

తలుపులు మింగేవానికి అప్పడాలు లొటభొట, 

తలుపు పెట్టి చెబుతుంచు కొలుపుప్తో అడుగుతా, 

తలు చేల వాపగుడిసకు ? 

తవిటికి వచ్చిన చెయ్యే ధనానికి నస్తుంది. 

తవుడా తాతా! అంశు నూకలా ముసలమ్మా ! అన్నట్టు, 

తవుడు వింటూ ఒయ్యార మా 2 

తవుడు తిని చచ్చువానికి విషము చెట్టువాడు నథత్తవాడు. 

తడితే పాప నిదురపోతుంది, తప్పెట వొడి వే గంతు లేస్తుంది. 

తవుడు బొక్క_ తహానీలాకుడు, మాసా లెగబట మాసూలుదాకుడు, 
యలు నా 

తవుడు తినేవాడికి మాసా లెగబె ప్రేవా డొకడు, 

తవుడు నోము పట్టిన అమ కు తిరగని ఐదువతనము, 

తవ్వగా తవ్వగా (తవ్వగా (తిన్వగ్గా తిథ్యం "లేలుతుంది. 

తవ్వి (తవ్వి) మోద తోసుకున్నట్లు. 

'తాకట్ల మొగుడా ! తంటాల మొగుడా.! సీ తినువ్రండగానే నన్ను మను 

విచ్చిపోర ! 

తాకిన ( వేలుశే కట్టు తగులుతుంది, 
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తాకిన కాడికే బుడుసు (1) తెగిన కాడికి ముడి (ముడుసు). 

కాకుడుకాళ్ళకు టంకం చెప్పులు, 

తాకినేలుకు తడిబట్ట కానదు, వంగినేలుకు ఇంగువ కానదు. 

తాకితే తగకు, ఈనితే గాణై, 

తాకిమొ)గ్రిన తెనువం3 ఒకటి, దీపము నులివిన దినుసం క ఒకటి, 

తాకి మొగ వడిసి గుడిసె కస్పు, 
తా కు)ంగుట జగ కు)ంగుట | 

తాగటానికి దవ్చీక్కి. (గంజి) లేదుగాని గుంటడికి గుండుజోడు, 

తాగచేంని పిల్లీ (లేని పిల్లి) భోర్లపోసుకున్నట్లు (తో సుకున్నట్లు, 
'తాగపోతే దక్పికకు లేదు, తలకు అటకలి. 
తాగపోతే మజ్జిగ 'లేదం టే పెసుగుకు చీటీ వాయ మన్నాడట, 

తాగితేగాని మొగడు, తిడిస్తేగాని కేస్పడు, 

తాగిసదుక్కి_ తెస్పక ఒంగును, 

తాగినవానిచే పాట, సాగినవాగిదే ఆట. 

తాగినవాసిమాట మాట గాను, సాగిసవాని మాట దబ్బర గాదు 

(దబ్బున [| 

తాగుటకు ముందు, వానకు ననుక చూనవఆె, 

తాగుబోతు తోడు కోరను, 

తాగేది దమ్ని: గంజాయి, ఇంతో చెడు ఉమ్ములు, 

"తాగేవాడే కడతాడు (ఇచ్చుకుంటాశు) తాళ్ళ (తాటి) పన్ను. 

తొ జెడిన కోతి వనమెబ్బ చెరిచె, 

తా జెడ్డకోతి నన మెల్ల చెజచె. 

తొ చెడు ధర్మము, మెదలు చెడు బేరమూ ? 

తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుంచేళ్ళు 'బెదరునా ? 

తాటాకు చస్టుళ్ళకు దయ్యములు వెఅచునా ? 
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'తాటికాయ తింటావా తలకొట్టు పడతావా ? 

తొటికాయ వన్నె తప్పుడిది. 

తాటి (డ్రి చెట్లకు గంధం పూసినట్లు. 

కాటి (డి) (కాళ్ళల్లో) చెట్లలో పొద్దుకూకినట్లు, 

తాటి (డి చెట్లు ఎందుశెక్రావురా అంటే దూడగడ్డికోనం అన్నాడట ! 

తాటి (డ్రి చెట్టుకింద పాలు తాగినా కల్లే అంటాము, 

"తాటి (డి) చెట్టు నీడ తెగులుకొన్న ముండ, 

"తాటి (డి) చెట్లు నీడ నీడకాదు, తగులుకున్న మొగుడు మొగుడుకాదుం 

తాటిచె పెక్కు. కావా? తలగొట్టు తింటావా ? 

తాటిపట్టకు ఎదురు చేకినట్టు. 

తాటోటుగా డికి దధ్యన్నం, విశ్వాసపా(త్రుడికి వేన్నీళ్ళు అన్నం, 

తాడికి తలబంటి అయితే ఎంపలికి ఎం3తబం'3? 

"తాటి (డి) ఫలంబు గొనుట. 

తాడి ఎక్కే_వానిని ఎందాక ఎగనన దోయగలం * 

'తాడిఎళ్తు ఎగిరినానం శు, తారాజు వ్వెత్తే ఎగురు, 

తాడి తన్నే వానిని తలతన్నేవా డుండును, 

తొడు అని ఎపి పా రేయ కూడను, పాము అసి దాటనూ కూడదు. 

తాడుకు పట్టలే (దు) తలుగుకు పట్టలే (దు) గుంజ కందుకమ్మా 

గుంజులాట ? 

తాడు చాలకపోతే నుయ్యి (నావి పూడ్చ మన్నట్టు. 

'తౌడు తెంచను ముహూర్త మెందుకు ! 

తాడుతో దబ్బనము, 

తాడూ లేదు బొంగరమూ లేదు. 

తాతకు దగ్గులు నేర్పాలా? (నేర్చినట్టు). 

కార తాత తంగెడు పుల్ల, ధుసినీయక్క_ కుం దేలుపిల్ల . 
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తాతను చూపుతావా ? తద్దినం పెడతావా * 

తేోతలనాళీి బొచ్చె తరతరాలకు, 

తాతలనాడు నేతులు తాగాం, మూతులు వాసన చూడు, 

తా తవ్విన గోతిలో తావే బడును, 

తొ తాచారి తిద్దినాసికి, వీర పండుగకు ఉన్న సంబంధం అన్నట్లు, 

తాకాచార్యులవారి మ్యుద భుజం తిప్పినా విపు తప్పదు. 

తాతా! సపండాడుతొవా అంక్కు నా శివ రినారురా అబ్బాయి! 

అన్నాడట! 

తాతా! 'పెండడుతొవా అం అ హన కవ రినారురా మనుమడా |! 

అన్నట్లు, 

తాతా! సం( కాంతి పట్టు పెట్టు, 

తాతా ! సంధ్య వచ్చునా 1 అం ట ఇప్పుడు చదువుకొన్న నీశే రాకపోతే 

అం నై వళ్ళకింది చదువుకొన్న నాకు వచ్చునా ? అన్నాడట ! 

తా దిన తవుడు లేదు, వారాంగనకు నడియాలు, 

తొ దిన తివుడు లేవు, వారానికో పందిపిల్ల, 

తా దూర (సందు) [కంత తదు, మెడకోడోలు ! అన్నట్లు, 

తొ దూర దారి (కింత దోవ) లేదుగాని డోలొకటి మెడకు ! 

తా ననుభవించని అర్ధం ధరణిపాలు, 

తాను ఆడుదై నాన్య బాలు శేడ్వవలెనా ! 

"తాను ఉందేది దాలిగుంటపట్టు, తలచేవి మేడమాళిగలు (మేడ 

మిద్దెలు). 

తాను ఎక్కి-నకొమ్మ నకుక్కు_ం0టాడా ? 

తాను ఎబుగని కల్ల "లేవు, తల్లి ఎబుగని కులము లేదు, 

తాను ఒకటి తలిస్తే, దైవ మొకటి తలచినట్లు, 

తానుగాక' పిల్లికూడానా ! 
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తాను చేసిన పాపం తనువుతో, తల్తివేసిన పాపం ధరణితో, 
తాను చొక్క మైనట్లు తెడక భద మైనట్లు, 

తాను దొంగ ఇంటిపై అనుమానము, 

తాను దొంగై తే సకులను నమ్మాడు. 

తాను పెంచిన పొ్ట్టాలు తటీమిపొడుచు తన్న యను సామ్యము, 

"తాను బ్బ న కుంచేటికి మూడే BE 

తాను పత్మివత అయితే సానిఇంట కాఫ్రుర ముం శేచేమి ? 

తాను పతివ్రత అయితే సానినాకిట మంచం వేయవచ్చును, 

తాను పెంచిన పొస్టైలు తెనచేజిచే చచ్చినట్టు, 

తాను పెంచిన పొస్టాలు కెణేమి పొడుచు పన్న అను సామ్యము, 

కాను మింగేది తన్ను మింగేని “నాాచుకోవ లను, 

"తాను మెచ్చి తినాలి, ఒకరు మెన్చ నడవాలి, 

"తాను వలచింనె రంభ తౌను ముసిగింవ గంగ. 

తానూ ఒక మనిషేనా? తవుడూ ఒక రొత్తునా? 

తానే తుమ్మి తానే శ తాయుస్సు అనుకొన్నట్లు ! 

తానే మాగనికాయ తంతే మాగునా ? 

తానే సెట్టి అంచు మూడే గిద్ద అంటాడు. 

"తానే సెట్టి అంశు మూడే సోలలు అమ్మినాడట | 

ణా ee తలచిన దైవమొకటి ౩లముతాడు, 

'తాపుల గొడ్డుకు రో అడ్డము |! 

శా బెట్టిన నుషిణి మొక్క_ అయినా చేపట్టవ ఇను. 

"తా బెట్టుకోనిది, భిక్షమా ? 

తాబోతూ బొల్లి ఎన్టుకు కుడికి అన్నట్లు. 
శొ బోటే తౌడు దొరకదు కాని రొయరా సన్నాలకు చీకి అన్నా డట! 
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తా బోతే మజ్జిగ లే దం శు సపెజుగుకు చీటి (వాశొజట ! 

-తావమురాకుపె నీటిబొటువ ల, 
€.... (A) 

తామ రాకుపి నీళ్ళు కల డించినటు. 
Qa మత ౧౧) 

"తొవమసి తావుసే! 

"తాలిమి నన్నూ కౌచునుు ఎగిరిసీ కాచును. 

తాలుకంకులోయి దారీ! అం కు రావిననట కే గోవిందా! అన్నా డట, 

'తాలువడ్ధకు సీళ్ళకస్లుకు, 

"తాళము నీవద్ద, చెవి నావద్ద, 

తాళ్ళికు వలను చండ్లు, మేకలకు మెను చఇంగ్షు, 

తాళ్ళిసన్ను "తా గేవా క ల. 

తాళ్ళపాక వారి కని?(ం రం, మ అలి గు: 
re 

x 

10 

రం స్ట్ క్రమ 

తా వలచింది రంభ, తా మునిగింది గంగ, 

తాయితులశే పిల్లలు పడితే తా నెందుకు ? 

(తొటం బెబ్బులి గను, 

తిక్క-పిల్లు తీగ్గంపోతూ అక్క_ మొ నంట బెట్టుకు పోయిందట ! 

గిం కే ఆయాసం, తినకుం సీ నీంసం. 

తిం ఓ కదలలేను, విసకపో తే మెదలలేను. 

తింకుగాని రుచి తెలియదు, దిగితేగాని లోతు తెలియదు. 

గింకే గారెలు తిసవలె, ఏం పే భాగము వినవలె (కం ౧ కొడుకును 

కననల్ఫె, 

విం టీ నారనం, తినకపో చే సఏనం, 

తిండికి వేటు, "నేలకు బనువుం 

తిండికి రికాణా లేదు, ముండకు బులాకీ. 

తిండికి తిమ్మరాజు, ఒసికి పోతురాజు ఓ 

తిండికి తీటకు మేర లేదు. 
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తిండికి ముందగెత్తు (ముం'దెత్తు) పనికి (వె ఎనశెత్తు. 
నీ అపి అలాని 

తిండికి లేకపోయినా తిక్క శేమిలోటు ? (విక్కకు తిక్కువలేదు), 
తిండి లేనమ్మ తిరునాళ్ళకు పోతే ఎక్కాదిగా సరిపోయింది, 

2 తిండికి వచ్చినట్టా 1 తీర్గానికి వచ్చినట్టా ! 

బిండి చింత, దండి చింక. 

వింతలు తూణినవే, తూశే తాతే తాలంతళే తూవక తాతక తోనా 
దొందూ దొంబచే! 

తింతావు బసనన్నా అంశే పింతా, పంతావు బసవన్నా అంగు సంకా, 

తిక్క_విల్లా ! తిక్క-పిల్లా ! మా అక్క_పిగాను యూ సావా అం పే, చూస్తి 

శ్యుకవారమని కావలించుకుంట్ మాటలాడుడా వుంశా వుణచి 

పోతి అందిట ! 

లిక్క_లవాడు తిరునాళ్ళకు పోతే ఎక్కౌా-దిగా ఏడురోజులు పట్టిందట | 

లీక్క_లవాడు తికునాళ్ళకు పోతె కొండ ఎక్కా_దిగా నంపోయింది, 

తిట్లను వ్యాన గా! 

తిట్టటోకురా కూసుకొడుకా (గాడిదకొడుకా) ! 

లిటబో తే అక్క_విడ, కొట్లబో తే వేకటి మనిషీ, 
లు యని లు 

తిట్టి చచ్చినవాడు లేడు, దీవించి (బతికినవాడు చేడు. 

తిట్టిలే కోషం, వొట్టితే నక్ష! 

తిట్టిలే గాలికి పోతివి, తిం పే లోనికి పోతవి. 

తిట్టు కాదురా (కూసు) తొత్తుకొడుకా ! 
లు జాలి 

తిన్లు నోరు కొట్టినా ఊరకుండదు. 

త్రి శే నోరు, తిరిగే కాలు ఊరకుండవు, 

తినకుండ రుచులు, దిగకుండ లోతులు తెలియవు. 
తిన కూటికి దారి లేదు, తనవారికి తద్దినాలు, 

తినగతినగ వేము తనల 
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లతినమగగిన కోడి అలమరగినదట |! 

సీనగలఅమ లంద తీర్థాలలో బయట పడుతుంది. 

తినగా తినగా గారెలు కనరు (చేదు). 

తిన నేర్చినమ శ పెట్ట నేరుస్తుంది. 

శినబెట్టమం శే వినబెట్ట మన్నట్టు, 

తినబోతూ రుచు లడిగినట్లు, 
తినవురిగిన కుక్కు లేవు కాసినదట |! 

తినమరిగిన కోడి ఇ లెక్క కూసింది. 

తినమరిగిన (పాణము అల్లాడి చచ్చినది, 

తినమరిగినమ్మ వకిముడ్.చోన (దానం) పట్టినట్లు, 

తిని ఉండ లేను, తీసి బొంద నెట్టు. 

తినమం శు పులి నల్లదు, 

తిన్న వ్రంగివాసాలు (లెక పెట్టు) ఎంచదునా వేమిరా అంశయే ఫపొపగింటికీ 

పోతే ఊరకుంటారా అన్నట్టు, 

తిన్నఇల్లు గుద్దలించా వేమిరా అం సు పెనని ఇల్లు నేనేమి ఎతుగునును ? 

అన్నాడట ! 

తిన్నూళ్ళ తిప్పలు పట్టినట్టు. 
తిన్న కుక్క తినిపో తే కన్నకుక్క_ను 'కప్తిసి కొట్టినట్టు. 

తిన్నకుక్క_ తినివోలే కన్నకుక్క_ను కాలు వికుగ కొట్టినట్లు, 
విన్నవాడే మన్నవాడు, మన్నవాడే మహారాజు. 

విన్నవిశ్వానము ఉఊరకనే పోదు, 

వినా కుడువా తీర్థం పోవా, పిండికి మాడ పెండ్లి కి పోవాలి, 

నిని ఉండలేక తాగి బొందను సడినట్టు, 

తిని కుడువవ లె బుణాలు పోవాలి, సని జేయ పెండ్లికి పోవాలి, 

తినేవరకు తిండికుట్టు, తిన్న ణెర్యాక దండికుస్తు, 
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తినేకూటిలో మన్ను పోసుకొన్నట్లు, 

తినేది కుడిచేది తిమ్మక్క, మోసుకు తిరిగేది మొజ్జిక్క.. 

వినేది కుడిచేది (పెస్పైది శెడ్డిసాని, కనేది క బది గుడ్డిపోలి, 

తినేది నొడ్డుమాంసం, చేసేది చేవ తార్చన,. 

తినేది తిట్టు, చెప్పేవి కీంంగనీతులు. 

తినేవి తిప్పకాయలు, వెళ్ళ (గక్కేవి వెలగకాయలు, 

లిస్పులాకీ ! మాఅన్యను చూచినావా 1 తీర్ధంలో మా బావను మాచి 
నానా? 

తిమ్మన్న బంతికి తియ్య ని బారు అన్నము, 

తిను న్న్న బంతికి రము ంటాయ కాబోలు, 

తమ్మన! తిమ్మన్నా ! నమస్కారము, నాపేరు నీ కెలా తెలిసింది? 

అం శే నీముఖం చూడగానే తెలిసింది అన్నాడట ! 

తిమ్మిని (దహీ, (బ్రహ్మని తిమ్మి. 

తియ్య (తీయ) నీటికి చేస లెదు శెక్కినట్టు. 

తిరిగి ఆడది, తిుగక మగాడు చెడుదురు. 

తిరిగితే వరిపొలం, తికుగకవో జే అడవిపాలం. 

తిరిగి రైతు, తికుగక బైరాగి చెడుతారు. 

తిరిగివచ్చిన భార్య, తికుగబోత (మోతె) వేసిన కూర బహు రుచి, 
తిరిపం ప్యెనమ్మ మగనితోపాటు పెళుతుందా ? 

తిరిపపు కూడు బర్క_తు లేదు, తిన్నవజకు నమి క లేదు. 

తిరిపపు మజ్జిగకు వచ్చి పాడిఎనుమును (గేదెను) బేర మాడినట్లు. 

తిరిప మెత్తేవానికి పెజుగన్నం కరవా ? 

తిరుగ మరగిన కాలు, తిట్ట మరగిన నోర ఊరకుంశవ్రు (ఊోరకోవు), 
తిరునాళ్ళకు సోతావా' తిండికి పోతావా? 

లికునాళ్ళకు పోతూ తీసిపొ మృన్నారు, పెండీకి పోతూ పెటుకొని 
హేద్మున్నారు. రే _ య న 
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తిరుపతికి పోగానే తురుకదాసరి కొడు. 

తిరుమణి పెట్ట నేంస్తే తీర్థాలు గడచినట్టు, 

తిరుమలయ్య సలహో, తిరుపతి వెంక న్న మొక్కు, 

తిలాపాసం తలో పిడికెడు, 

(తిదోషహరం తిప్పతీగ. 

లీగంటి (తీగవంటి) బిడ్డం శు "లేగ తెమ్మని వడ్చినదట ! 

తీగె వంగగిది మానై వంగునా 1? 

తీగ కదిపితే డొంకంతా కదులుతుంది. 

తీగ క్ర దిలిస్తే ఫాదంతా కదులుతుంది. 

తీగకు కాయ బరువా? 

తీగ తీస్తే (పట్టుకుంశే) పొదంతా కదలినట్లు, 

ర్రీగ పెట్టినమ్మమాట తీయగా, కమ్ము పెట్టేనమ్మమాట కమ్మగా విచ్చు 

టాకులున్నమ్న్మా! నీమాట విన సహించదు అన్న దట! (పరమ 

యోగివిలాగం 2658 పేజి) 

తీట ఉన్నవాడు (బక్టినవాకే) గోక్కుంటాడు. 

లీటవు గ! తీటమ్మా ! నీనొన లే మయ్యింది అం శే వికుముణి పెడితే 

పొక్కి.ంచె అందిట ! 

త్రీన్ "తేరా, వూ టర” 

కీటగలవానికి, తోటగబవానికి తీరిక ఉండము. 

తీతువపిట్ట కాళ్ళు తల కిందులుగ పి ఆకాశం పడకుండా చూస్తున్నా 

నందట ! 

తీతునపిట్టరాయ భారము. 

సీకి ఏ దంశు (ప్రాణము, 

త్రీప్రులమాటలు కీప్ లు గుంజుతవి. 

తీయగా తీయగా రాగము, మూల్లగా మూబ్లగా రోగము, 

గీయడం పెట్టడం తీపులచేటు, కనటం కూచోవటం నొప్పూలచేట్సు; 
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తీయనినోర చేదు మేసినట్టు. 

తీయని రోగాలు, కమ్మని మందులు, 

తీర్ధం, స్వార్థం కలిసివచ్చినట్లు, 

తీసినవారు బాగానే ఉంటారు, తీయించుకున్న వారు నాగానే ఉంటారు, 

ఎదు రై నవారికి వానులుచుంది ఎమసుమిక్కి, 

తుంటిమోద కొడితే సళ్ళు రాలాయట |! 

తుంఫవురుల బసేగాని మం తాలసస వేదు. 

తుడుము తుడుము అంశే దురాయి దురాయి అన్నట్టు, 

తుడుముకాడి (దగ్ధజ) నుంచి బేన తార్చనడా కా (వజకు ) ఒక శువమూట, 

తుద కబ్బెరా తురకభాష, 

తుపాకి కడుపున ఫిరంగి పుట్టినట్లు. 

తుమ్మతో పుల్లో కొ త్తకోలాట, 

తుమ్మదుడ్డువ లె, కాపుకదురువ లె, 

తుమ్మి తుమ్మ లే దన్న ట్లు, 

తుమ్మి తే ఊడిపోయే తమ్మయ్యాముక్కు... 

తుమ్మిలే ఊడే ముక్కు. ఎన్నా ళ్ళుంటుంది 1 (దగ్టితే నిలుస్తుందా 4) 
తుమ్ముకు తమ్ముడు, ఆవులింకకు అన్న, 

తుమ్ము తమ్ముడై చెప్పును. 

తురకదయ్యము మంతించినట్లు. 

తురకదాసరికి ఈత మజ్జిగ. 

తురకల సేద్యం (పె పరికెలపాలు, 

తురకరొన్లైకు తిరుగు లేదు. 

తురకలు కొట్టగా చు క్కె-దురా? 

తురకలు తప్పిన ఈదులలో, మేకలు తప్పిన తుమ్మలలో, 

శ్రురకలేని ఊళ్ళో దూచేశే ముల్లా. ( 
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తురకలేని ఊళ్ళో దూదేకే సయద్ మియా. 

తురక వీధిని నన్యాసిఖిక్షవ లె, 

తురకాదూ బేకుల పొత్తులో మురిగీ మార్. 

తురాయి 'ప్టైనవాడి కొలువు, షు కా సఖ 

తులము స. కక తొంభై రుచులు, 

తులసి కోటలో (వేపకలో) ఉమ్బేసినా పేమిరా ! అంచు య జో వేదిక 

అనుకున్నాను అన్నాడట ! 

తులసి వనములో గంజాయి మొక్కే. వలె, 

తులువనోటి కులవసస్వు. 

తుళ్ళే ఎదే గంక (గోన) మోసేది. 

తువ్వన పుటలను వాసన యి య్యి. 

తూగి ముందుకు * డగు, తాని 'నెనుకకు పడడు 

తూట్టు మూసి తూములు తెజచినట్లు, 

తూసీగ లాడిజే తూమెకు నం 

తూమెడు వగ్గ శ్ర తూర్చాన ప త్ర టప్పటికి వ ఏవుము వడ్లు ఎలుకలు తిని 

సోయినవి. 

తూర నందు లేదు, తొడ నొళడోలు, 

తూరుపు తొమ్మిది, సథమటు సన 

తూర్పున ఇం దధనుస్సు, దూరాస వర్షం (వో. 

తూర్చున ఇందధనుస్సు వస్తే తుంంమడిలోను, ఒడమర ఇం దధనుస్సు 

వేస్తే బండమివచను పాను కట్టాలి. 

తూర్పున కొల్లు వే సుక్కి_ ముద్దు టం కె as 

తూర్పున “తెర వేసింది, తుంగభదలో దొడ్డి కట్టరా గొల్లాడాఅన్నట్లు, 

తూర్పున వజుదగూడు "వేస్తే తుంగపోచయినా తిడువదు, 

తృణను నేనును, నేసువు తృిణము, 
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శెంపుల తాళ్ళు, చిల్లుల కడవ, 

తేగించి దానం చేస్తాను తేరా విడికె డాళ్ళు అన్నట్లు, 

చెగించినడానికి సగుడు మోశకాలిబంటు, 

"తెగంచినవాడికి తెడ్డ్లే ఆయుధము. 

"తెగించినవాడికి 'తెడ్డే లింగం. 

శెగించినననుక పోయినంత తెలివితక్కువ లేదు. 

తెనితే లింగడు తాయి. 

తెగిన గాలిపటంవ లె, 

"తెగనచేను తేమ నోర్సును. 

"తెసవదారికి తేలు కుట్టితే తెల్లవాన్లు కోడి కూసిందట ! 

"తెగువ చేవేందపదవి. 

"తెగేదాకా విగించకూడదు. 

"తెచ్చుకుం శే భోం చెయ్యి జగన్నాయకా ! 'వేకుంశు ఊరకుండు జగ 

న్నాయకా! 

తె డ్డుండగా చేయి కాల్చుకున్నట్టు. 

తె డ్డుండగా చే యెందుకు కాల్చుకోవాలి 1 

"తెడ్డు వదీ అంశే కొయ్య ఏదీ అన్నట్టు. 

"తెడ్డు శేమి తెలుసు కూరలుచి (పాకంగుణం), 

తెడ్లు సాకి ఉపవాసం మానినట్లు, 

"తెడ్డు నాకి నొతము చెజచినట్లు. 

"తె వదలిన జీడలు వదలుతౌయి. 

స > గ్గే <0 2 తెప్లని వన్నీ పాలా నుని వన్నీ నీళ్ళా గ 

. "తెల్బ బియ్యం ఖరాసోల. 

తెల్లబియ్యము, పాటి పానిక. 

శెల్లివారి లేచినందుకు దోవ తప్పినందుకు సరి, 
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తెల్లవారితే ఎల్లవారమ్మల (బతుకు ఒక కే, 

_తెల్లవాన్లు సరసా లాడినా, గొప్పవాడే పు క్రైం 

తెల్లారి తే మాడు ఎల్లాయి బతుకు. 

'తెలికవానికి నువ్వు పండినట్లు. 
తెలియని దయ్యిముక న్న “తెలిపిన దయ్యము నేలు, 

తెలివి ఒకరిఅబ్బసొమ్మా తోటవుసుబ్బమ్మా ! 
"తెలివి ఒకరిసామ్మా గాల్లగురవమ్మా ! 

తెలివి ఒకరి సొమ్మా బెస్మగురమ్మా | 

తెలివి ఒకి రిసామ్మూూ సాలె బగనమ్మా! 

తెలివికి తెల లేకపోయినా భోజనానికి పొట్ల ఉన్నది. 

“తెలివికి మూలం, 'తెచ్చెర భూోంం, 

తెలివి తక్కువ, ఆకలి ఎక్కువ. 

తెలిసి తెలిసి బొూందను పడ్డట్టు. 

'తెలిసినవానికి 'తెలకపిండి తెలియని (కొసని వానికి గానుగపిండిం 

"తెలిసినవారికి ముందర నే ఉన్నది మోక్షం. 

తెలిసేనటకు బ్రహ్మవిద్య, తెలిస్తే కూసువిద్ద. 

లిసే "తెలకవీండి, తెలియకపోతే గానుగవిండి. 
అలి 

"తెలుగుప్నికు, తేలుపికు చావు లేదు. 

GU 

"తేన అంతా ఒకచోట, 'తెళ్లు అంతా ఒకచోట, 

తేచి ఉన్న చోట ఈగ లుంటాయి. 

తేనెటీగలకు తీముబడి లేదు (లేనిబని). 

తేజాటీగతేన శెరవరి పాలు. 

తేనతుట్ట ఫున్నానికి పూక, అమావాన్యకు ఆరగింపు. 

"తేనె పోసి నూరితే వేపనా౮ తీయగా ఉండునా ? 

శేధ్య మెక్క_డ తెక్తునమ్యా ! తెెవారెంది. 



(స్టేస్త్మ తెలుగు సామెతలు 

శేమాసం జెగబారెడు. 

తేరగాడి శేమిరా మె్ళిబొన్నకూడు (మూక! 

తేరగా వచ్చినది తిసితిని మూావేస్ముడూ ఒక డున్నాడు అన్నట్లు, 

తేరగుజ్డం, తంగెడు బటిశె, 

"లేరసొము వీరపీచు. 

చే రుంజేదాకా తిమనాళ్ళు, 

కేులీసిననాటి తీరంవ లె. 

"వేలుకు ఎవరు అపకారం చేసినాను ? 

తేలు కుట్టిన దొంగనలె. 

చేలు సి చలిప్రురు గయిన్టు, 

"తేలుకు పెత్తనం ఇస్తే తెబ్బవాన్లు అంట వొడిచిందట ! ( లెగక్కుందట () 

'తేలుమం[30 రాకున్నా పాముపడగ పై చేయి ప్ట్లానట్లు, 

వేలు వచ్చిందం ఓ తీసుక రాయే (వే మగవారిని అన్నాడట ! 

నే 'లేసయ్యకు నిండి మెండు, వండ లెనమ్మ్కు వగస్రులు మెండు, 

తేళ్ళలో కొండి, పాములలో డగ. 

తొంగున్న సుంకరీ ! తలమూటి దింపు మన్నట్టు, 

తొండకు తోట సాక్షి, 

తొండకు వెలుగు సొక్షి, 

తొండికి లేచిన మొండికుక్క_ దాని కింత రొక్షైతునక, 

తొండ ముగిరి ఊసర మ అయినట్టు, 

తొందరకు ఆలస్యం మొగుడు, 

తొందరగా నమ్మం శు నికుగమా3 వేసి వస్తా నన్ను, 

తొంభెతొమ్బుండుగుకు పోగై తోలు చింకపొడివారట ! 

తొక్క లేనమ్మ తొక్కు_లో నీళ్ళు పోసిందట ! 

తొక్కినా కజవపోకతే బురదతొస్పురా అన్నట్టు, 
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తొడ గిల్లీ తొట్ట నూచినట్టు. 

తొడబలం ఉంశే లొొంభిమంది. 

తొత్తుకింద తొత్తు, దొప్పకింద దొప్ప, 

తొతుక్క బొల్లి మేక. 

తొత్తుకింద బడితొత్తు, 
తొత్తుకు సివ మెత్మిన | మొక్క-క తీరునా ? 
తొతుఫూత, క తికోత, 

తొత్తువలె త దొంవలె తిరుగవలె, 

తు మెచ్చింది ఉస్పుపిండి. 

తొలకరిని చెసుువు నిండినా తొలిచూలు కొడుకు ప్వునా లాభం. 

తొలకరివానలు మొలకలకు తెల్లీ, 

శొలివకాదళికి తెలితాటిుండు, 

తొలిగండం తప్పితే తోం ఖెఏళ్ళి ఆయుస్సు. 

తొలిపెండ్తాం తోటకూర, మలిపెండ్లాం మామిడి: ౦డు, మూడవ 

పెండ్లాం ముంతమామిడిసప్పు, 

తొలిసమర్త కే గూద దిగింది. 

తొలుకవపిల్లకు తొంబది జఅంగీలు, మల్తవీషు కు మాము దొడగ లేదు, 

తోకకు తొొంభి, నాకు నలభై, 

తోక తెగిన నక్క_నలె, 
తోక (తొక్కిన | తాచువలె. 

తోక మెనులుతూంచే వీరికిలంజూ ! 

తోక లేదుగాని హనుమంతునంశ బంటు. 

తోకలేని గాలిపటంవ లె. 

తోకనడ్లు పంట, 'నెన్నుకోత నేస్తం, 
తోకనెంట సెకుమాళ్ళు అన్నట్లు, 
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తోకవెంబడి నారాయణా అన్నట్టు, 

త్ చీతో చనమ్మ తోడికోడలువెలెలిపెండ్డి కి పోయిందట ! 

ల్ చీతో చనమ్మా తోడికోడలుపుట్టినింటి శెడితే అదీ తోచనమ్మ ఆడ 

బిడ్డ అత, గారింటికి 'నెళ్ళందట ! 

తోచీతోచనమ్మ తోడికొజలుపుట్టిగింగికి నడితే చూచీచూడనట్టు 

చమూశొరట | 

తోట కానర్భం, దూడ కాగడ్డి. 

_తోటకూరకు కడిగిపెట్టిన ఎసశే చాలును. 

తోటకూరనాడై నా వెస్పనై శివిరా కొడుకా | అన్నట్టు. 

తోట మూడు మూరలు, కాయ ఆు౫ా౨లు. 

తోటలమిదివారికి, పేటలమోదవాఎకి మొగమాట ముండదు. 

తోటివీల్లను తోడేలు వేసుకపోకే అమడపీల్ల కచ్చివ చ్చినదట ! 

తోటివాడు తొడ గోసుకుం ఓ నేను మెడ గోసుకుంటాను. 

తోడంగ తోడంగ తోజెంగ దొంశ. 

తోడున్న తోంబది తడవలు. 
తోడు లేక 'నళ్ళనిది రాచపీనుగ, 

తోడేలును గాశైలను కాయ బ్బైనట్లు. 

తోరణములేని పెండి, ఏరణములేని బాజాలు, 

తోలు తీయకుండానే తొనలు మింగినట్లు, 

తోళ్ళు కొరిజేవాడు పోటే బొమికలు నమిలేవాడు వస్తాడు, 

(తోవ దొరతన మెణుగదు. 
(తోవ దొరతన మెజుగదు, న్మిద సుఖ మెజుగదు, 
(త్రోవను పోయే దొకడు, దొబ్బులు దినే దొకడు, 

(తోవలో పెట్టి తోశ్కేవురా జాగా అన్నట్లు. 

ల్లౌడు మా. ఒయ్యారమా | 
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తౌడు తిన్నా మూతి తుడుచుకున్న ట్లుండాలి. 

తౌడు తినే తాపీలారుకు మోసా లేబ కే మాసూల్లారు. 
(a) ౧ (A) (a) 

తౌడు తినేవానికి మూసా లెగబ ప్టైవా డొరక్డుం 

ద్ర 

దంచ లేనమ్మి ఉఊదూవ3 మాచిందట ! 

దంచే వొకరు, పక్క అగ శేసే దొకరు, 

దిండమయ్యూ బాపన.మ్యా ! అం” మిోాతిండినా పాత బాకీ (అప్పు) 

ఇచ్చి వా మ్స న్నా డట ! 

దండమయ్యూ అయ్యవారూ ! అంగు తెంబూరా అక్కడ "పెట్టమన్నా 

డట |! 

దండించే చాత లేకుం సే తమ్ముడు దండసచండుడు, 

దండిపైరు పంటకు రాదు, 

దండి అమావాస్వకు వాన తాడు తెంప్రుకొని పోతుంది. 

వండుకు మంచం వాల్పగలమా ? 

దండుకు పోయినవాడి పెళ్ళాం ఎక్కడ ఉన్నా ముండే. 

దండుగకు రూపాయలూ, తద్దినానికి కూరలూ పోగుకాకుండావోవు, 

వండుగకు ఒప్పుదురుగాని సండుగ కొప్పు. 
దండుగలో పండుగ, 

దండులో గుండు సడికే ఎననిఆలి ముండయినా మోయనీ, 
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దండులో గుండు పడితే ఎవనాలి మురిడ మోస్తుందో | 

దండులోనికి పోతే ఇంటిలో ఒకటి, 

దండు వడడాము అం పే వండుకఖిని నడడాను అన్నట్టు! 

దంపినమ్మకు బొక్కి.ంచే కూలి, 

దంపుళ్ళపాటకు దండుగ లేదు. 

దంవుళ్ళపాటకు దర్శి దం చేను (దరిిదమా శ్రి, 

దగ్గణకు పిలిచి దాసరీ ! నీకన్ను లొట్ట అన్నట్టు. 

దగ్గజకు వస్తే ఎగ్గు "లెంచినట్లు. 

దగ్గజున్న వారు దొగ్గలికూరకు కొర గాము, 

దగణకు పోతే దొగలకూంకే నా కొర కాదు. 
౧ ౧ ఇచి 

దగ్గజవాళ్ళ శే దగ్గు లెకు_వ, , 

దగ్గిలే నిలువని ముక్కు. తుమ్మి ఏపాటి గాను? 

దగ్గిలే నిలువని ముక్కు. తుమ్మితే నిలుస్తుందా ! 
దగ్గుతూ పోతే శొంఠి (పియము, 

దగ్గు, సిగు దాచినా దాగవు. 
౧ ౧ 

దత తెమోడా ( పేము, దాయాదిమోాన ( పేమ. 
ఆలీ 

దత్తుడికి ధనను నిలువదు. 

దప్పిగొని బావి త)వ్వినట్లు, 

దబ్బరపాటకు తెల తిస్పుటిలు మెండు. 

దమ్మున్న దాడి, లొవ పోదు. 

దమ్మిడీ ఆదా లేదు, క్షణం తీరిక లేదు. 

దమ్మిడీకల్లు తాగి ఊరంతా ఉమ్మిన్ము (గంతులు), 

దమ్మిడీ పెళ్ళికి ఏగాని బోగము మేళము (0). 

దమ్మిడీ పెళ్ళి! గూపాయి చాణోంచా. 

దమ్మిడీ ముండకు వగానీ శ్షనరము (0), 



దయగల దేవరా! నామగని 'పెదకీ వానిని పట్టు, నన్ను పట్టకు, 

దయగల మొగుడు దండుకు పోతూ రోలు తీసి తు "వేల వేసి 

పోయాడట ! 

దయ తలచి దాహ మిస్తే ఊళ్ళో కెళ్ళి ఉడుకు అన్నట్టు, 

దయ తుబ్లు మంటే నడి 'దుణ్ణు మంటుంది. 

దయతో దండాలు 'పడిచే పడవేసి బందాలు 'పెట్టనట్లు, 

దయ దండిది, గుణం మొండిది, 

దయ వేని అత్తకు దండం పనా తెప్పే, 

దయ్యపు కంటికి పెలగింజ పెద్ద (వేంగెము). 

దయ్యము కొట్టనూ, బిడ్డ (బతకనూ, 

దయ్యము పట్టినప్పుడే చెప్పుతో కొట్టాలి. 
దయ్యానికి బిడ్డలు (బతుకునా (; 

దయ్యాలత్ో నెయ్యూలు చేసినట్లు, 

దరి దానికి దైవకొండాటకము. 

దర్శిదుడికి పిల్ల లెక్కు_వ, 

దర్శిదుడికి ఏశేవు నళ్ళినా ముళ్ళసరి గే. 

దర్శిదుడు చేను పెడితే నడగండ్లవాన, 

దర్శిదుడు తలగడిగి తే వడగండ్ల వాన వచ్చిందట ! 

దర్శిదునికి దైవమే తోడు. 

దర్శిదుని చేనికి వడగండ్లవాన, 

దరిదుసి పెళ్ళికి వడగండ్ల వాన, 

_ దర్శిదుని సంగీతానికి భూమ్యాకాశ లే శాళవుచిప్పలు. 

.. దంలేని బావి, దావులేని కొంప 

. దంశేని బావి, వికరణలేన్ కీవి, 
క దర్జీ వానిని చూచిన సాలెవానికి కోపము, 
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దలారికి. దండుగభయం, మళీదుకు దొంగభయం "లేదు. 

దవాలు కోరువాడు కందూరు చేస్తే తిన్న వరకు నమ్మిక వుండదు, 

దశకొద్దీ దొరికాడు దిన మొల మొగుడు, 

దశకొద్దీ దొరికాడు ఫుసిక ళ్ళ మొగుడు. 

దశడానాలకు తోటక సారకట్ట. 

దశా దశా రావే అంటే దం (దాన్ని విలువ మన్న దట ! 

దశ్షి ణపుకొమ్ము హెచ్చు, ధాన్య పుధర హెచ్చు, ఉత్తరపు కొమ్ము 

హెచ్చు, ఉప్పుధర హెచ్చు. 

(దవ్యం దాచినవాడికే కే "తెలుసు, ఆక్క (వాసినవాడికే తెలుసు, 
దాగబోయి తిలారిఇంట్లో దూరిన నట్టు, 

డాగబోయి తెలారిఎదుం దాగినట్టు. 

దాగబోమినచోట వ పట్టుకొన్నట్టు, 
దాచినాను మగడా! వే నుండ మన్నట్టు, 

డాతి లిచ్చిన పాలుకం కు ధరణి ఇచ్చిన పాలు మేలు, 

దాదితొమ్మున, మూదిపాన్సుస, 

దానమయి తే ఇన్వ లేనుగాని దండుగయి వే పెట్టగలను అన్నట్లు, 
చానము చేసిన ఆవుకు దవడపళ్ళు ఎంచబోకు, 

దానము చేసే వేయి డాగబోమవు. 

దానం చేయకున్నా దక్టిణం తెలజీసి పండాలి, 

దానాబలో కెల్ల నిదానం మంచిని (మేలు), 

దాన్ని సమ్ముకొని ధర్మవరం పోతే అది పోయి బుక్క_పట్టణం చేరిందట! 

దాణా దండు గేకాని-దమిడీపని కాదు. 

దాపున గుడి కట్టితే దూరాన వరం (ము). 
జటలు తన్న కమానను. 
దారికి సుంకం చెల్లించ మన్నట్టు, 
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దారి చ్యానికి సానువుపంట. 

దారిని పోయే తద్దినమా ! మాఇంటికి రా అన్నట్లు. 

దారిని పోయే తగులాటాన్ని దాసుకు కొని తెచ్చుకొన్న ట్లు, 
దారిని పోయే మాశెమ్న్మా! నూఇంటిదాకా వచ్చిపో అన్నట్లు. 

దారిలో దొరికింది, ధర్మానికి పోయింది. 

దాలిగుంట వారు 'తామగగుంటకు, తావురగుంటవారు చాలిణగుంటకు 

వచ్చినట్లు, 

దాసర్హా ? జంగాలా? ముందూరయనుబట్టి, 

చాసరితప్పు దండంతో సం, 

దాసరిషిస్బలు దైవాసి 'శెణుక, 

దాసరిపాటకు ముష్టి ముజరా. 

దాసరిపాట్లు ఎదైవాసి కెలుకే, 

దాసికొడువై నా కాసు కంఎవాడు రాజా, 

దాసుసిపాట్టు 'పరుమాళ్ళి శకెటుక, 

దాప్ట్రీకానికి ధర గం లేదు, గుడ్జికంటికి చూపు లేదు. 

ద్వారపూడి సచ్చెపువాడువ లె, 

దిక్కు లేని ఇంట్లో దియ్య్యాలు కాపురం చేస్తాయి. 

దిక్కు లేనివారికి దవడ. దక్కు 

దిగంబరసన్యాసికి చాకలితో అవసర నేమి ? 

దిగితేగాని లోతు తెలియదు, తిం పేగాని రుచి తెలియధు. 

దిగుదిగు మనే నానవితేగాని, దిగే నాసవితి లేదు. 

దిగులుపడితే నెతలు తీరునా? 

దినదినగండం నూ రేం డ్రాయస్సు. 
"దినము మంచిదని తెల్లవానమ్ల దొంగిలబోయినట్టు, 

దిబ్బాలమ్మకి దీపం పెడితే సందిమగడు వచ్చి పడదోసిపోయె 
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దిమొకిఎక్కి-నవాడు దిక్కులు చూస్తే పలాకిఎక్కినవాడు (పక్కలు 

మూాచినాడట |! 

దివాలుకు దిక్కులేదు, అంబటిలోని కుప్పు లేదు, 

దివిటీముందు (కింద) దీపంవలె దీపం (పట్టినట్లు). 

దివ్వెతీసిన గూడువ లె, 

దిసమొలవాడా |! కాళ్ళకట్టువాని కస్సు మన్న ట్లు, 

దిస మొలవానిని దిగంబరుడు బట్ట అడిగినట్లు, 

దిప్టీకి దిగదుడుపు. 

ద్విపదకావ్యము, ముదిలం చే, దిడ్డకంత (ఒకటి). 

దీపము ఆరినతరువాతి దినునంతా ఒక ల, 

ప ముండగా (న్నే ఇల్లు + క్క బెట్టుకోవాలి (నలెను). 

దీప ముండగా నిప్పుకు చేవులాట. 

దీపము (0) ేకు చాబితే చీకటి పోతుందా? 

పము (0) ముడ్జికింద చీకటి, 
దీపాన 'ఎలీగించిన దివిటీ, 

దీపావళికి దీబవముం”ా చలి, 

దీవాలుకోరువాసికి సద్ది గడిలే బాడాయికాడనే భోజనం చేసినాడట! 

దీవించువాకు ఏం ఢేల ఇస్తారు ? 

ద్వీపావళినర్థాలు ద్వీపాం కరాలు దాటు తౌయి. 

దుంగ దించి బండ నెత్తుళొన్నట్టు, 

ధుక్కి- ఉం పే దిక్కు. ఉన్నది. 

దుక్కి-కొద్దీ పంట, బుద్ధికొద్దీ సుఖం. 

దుక్కిగల భూమి, దిక్కుగల మనుజుడు చెడడు, 

దుక్కిచలువే చలువ, తల్లిపాలే పాలు, 

ధుక్కి-బధ్దుచాను పక్కలో పెళ్ళాంచాన్ర, 
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దుక్కి- మొద్దు చేశాంతరం వెళ్ళినట్లు. 

దుక్కి. శుడ్గు పోట్లాడి దూడకాలు విరిచినవట ! 
దుడ్డు అనగానే బుజ్జి బద్ద లగునా 1 

దుడ్డుకు ఒక్కడై నా దూ దేకులవాళణ్లి జీత ముంచుకోకు, 

దున్న ఈనినదన్న దూడను కట్ట మన్నట్టు. 
దున్నక చన్లి తే కొయ్యక పండును. 

దున్ననివానికి గుడ్డు ఎందుకు ? ఏలనివానికి పెళ్ళ మెందుకు 1 

దున్నక వేసిన ఆముదాలు, ఆసాది కిచ్చిన అప్పు తిరిగి రావు. 

దున్నగలిగికే మన్ను ముట్టవ లెను. 
దుస్నంగ పోయి దులుపంగ వచ్చు. 

దున్నదగ్గజ వీణ వాయించినట్టు. 

దున్న పోతు ఈనిందం కు చెంబు తేరా పాలు వితుకుడా మన్నట్టు, 

దున్నపోతు ఈనిందంశే దూడను కట్టి వేయండి అన్నట్టు, 

దున్న పోతు ఈనిందం కు దూడను కుడిపిగిరా అన్నట్టు. 

దున్నపోతు ఈనిందం కు దూడను కొట్టానికి కట్టండి అన్నట్టు, 

దున్నపోతుమిోద వాన కురిసినట్టు. 

దున్నపోతులా గున్నాము, 'లేలుమం(తం "తెలియదా ? 

దున్నబో లే దూడలలోను, అమృబో లే ఆవులలోను, 

దున్నబో తే దూడలలోను, మేయబోతే ఆవులలోను, 

దున్నబోే దూడలలోను, ఎన్నబోతే ఎద్దులలో, 

దున్నలా కష్టపడి దొరలాగున తిననలె, 

దున్నిన పొలానికి, తాగిన గంజికి సరి, 

దున్ను తూడఉం కే నాగళ్ళు, పారుతూడఉం కే నీళ్ళు, 

దున్నే ఎద్దునే పొడిచేది (కొ ప్రేది, 

దున్నేరోజులలో దూరబేశం పోయి థోతరోజులలో శఖొడవలి పట్ట 

వచ్చినాడట ! 



సష్ణష్య తిలలు? సామెతలు 

దున్నే వాళ్ళకు వేళ్ళు చూపించినట్లు. 

దున్నేవాడు లెక్క. చూస్తే నాగలికూడా మిగులదు. 

దుబ్బు కాగెడు, “వెన్ను మూరెడు, దూసితే దోసెడు, ఊదితే ఏమో 
లేదు. 

దుమ్ము పోసి అంబలి కాచినట్లు, 

దురాశ దూఖంచేటు. 

దుర్మార్గానికి తిండి బద్ధకము (0). 

దువ్వును చూచి నక్క యొడలు కాల్సికొన్న ట్లు, 

దుస్తుని చూచి దూంంగా, ఉండవున్నామ. 

దుర్యోధనుని దుర్భా్నాం ఉండ, ఛర్శిరాజు ధర్భం వన్నెకు 

వచ్చింది. 

దూకు దూకు అనే నా?వటేగాని దూకే నాగోవ* ఒకతీ లేదు. 

దూడంతె దుఃఖము, పాడి అంక సుఖము లేదు. 

దూడ డఉంశేనే పాడి పశువు పసికి వస్తుంది, 

దూడ కుడిచినట్లా ? కుల్ క డట్టా * (మత్త గండి? టా) ? 

దూడ కుడిస్తేగాసి ఆవు చేసదు. . 

డ కుడుచుకుం ఓగాసి దుత్త నానదు. 

దూడకు తరమా దంటు కొొబికను? 

దూడ చస్తే కమ్మలం, గేదె చస్తే నిరం, 

దూడ పాలు దుత్త కే ఆయ. 

దూడ, బట్జై ఉండగా గుంజ అరచిన దన్నట్టు, 

దూడ మేసి గంట సేపైనా దురిసెండ్ల నడకమాగతం పో లేదు, 

దూడ లేని పాడి దు8ఖసృపాడి, 

దూ బేకులవాడికి తుంబ తెగులు. 

దూబర తిండికి తూమెడు, మానవతిక్షి మ్ల నెడు, 



తెలుగు సామెతలు విల 

దూబరతిండికి దూండ్లు బతకవు, ఆణి మొద్దుకు ఆండ్లు బతకవు. 

దూరఫుకొండలు నునుపు, 

దూరాన గుడి కడితే దగ్గజవాన, దాపున గుడికడికే దూరాన వాన, 

దూరదండం కోటిలాభం ! 

దూ వి దొమ్మరిగుడి సెలు, చేసేవి గంగాస్నానాలు (మాఘ 

స్నానాలు, 

దూ శవి దొమ్మరిగుడి సెలు, చేసేవి శివపూజలు, 

దూల పె సృేవోట నుడుకోబు పిసటు, 
6 Cy రు ౧౧ 

దూస్తే దోసెడు, ఊదితే హుళక్కి., 

'జిప్పె ఎక్కినట్లు, దేవుడికి మొక్కి-నట్టు, 

"దెబ్బకు దయ్యం జీడుస్తుం ౫. 

"దెబ్బకు "దే-వేందలోకం కసపడుతుంది. 

దఇసబలె లవాపికి ఎరిబత వాడు చావమ౫ననె, 
వాలి నం! 

-చీవతిలకు దుమ్ము, రాక్షసులకు మన్ను, 

చేవరచిత్కెం, దీనుడి భాగ్యం. 

చేవు డిచ్చునేగాని శినిపించునా ? 

డేవుడిపెళ్ళి కందణు పెద్దలే (పెతృండా శే). 

దేవు డిస్తాడుగాని, వండి, వార్చి, వాక కొడుతాడా ! 

"దేవుడు డాటుపుని ఇ చేవాంని చెంపాను. 

జీవుడు తెలిస్తే దెబ్బలకు కొదువా! 

డేవుడులేని ఊళ్ళో మంచపుకోడే పోతరాజు, 

-జీశ్రడులేని జాతర సాగుతుందా ! 

"జీవుడు వర మిచ్చినా పూజారి తలుపు తీయడు. 

"జీవుడు వర మిచ్చినా పూజారి నర మోయడు, 

"జీవునికి చూపులు, మనకు మేసులు, 
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దేవునికి ముడుపు, దెయ్యానికి మంతం, 

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స, 

దేశము ఎవరు ఏలుతున్నా, ధాన్యం దంచి తేనే బియ్యమవుతాయి. 

"దేహము నీటిబుగ్గ వంటిది. 

దేహీ అంశ నాస్తి అనరాదు. 

దొంగఅండీ అం శే ముక్కు కరుస్తాడే అన్నట్లు, 

దొంగ కందరిమోద అనుమానము, 

దొంగకు చేనుపచ్చి లేదు, 

దొంగకు తలుపు తీసి దొరను లీచెవాడు. 

దొంగకు తేలు కుక్టినట్లు, 

దొంగకు దొంగబుది, దొరకు దొరబుది, 

దొంగకు దొంగ తోడు, స 

దొంగకు దొరికిం చే చాలు, 

దొంగకు చ్ాల, దొరకు అంగు. 

దొంగకూడా మనివీ.వంవాడే, 

దొంగగొడ్రకు గుదిక జ్ఞులు కర్టినట్టు. 

దొంగగా క్రైకు గుండెనే లే దంటాకు. 

దొంగ చిక్కెనోయి అం కే గిగా కట్టివేయ మన్నట్టు, 

దొంగచేతికే తాళం చెవి ఇవ్వాలి, 

దొంగచేయి దోపన బెడితే, అమావాస్యనాడు అల్ల లలాడినట్లు. 

దొంగతల్లికి ఏడువ భయము (0). 

దొంగతోకూడ దయ్యం "నెంబిజే వచ్చును, 

దొంగదాడికన్న లింగదాడి ఎక్కు_న, 

దొంగ దొరికెనోయి అం పే చేయి కజచెనోయి అన్నాడట ! 

దొంగను దొంగ ఎజుగును, 
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దొంగను దొంగ దోసే దాటదు లేదు, ఫిర్యాదు చేదు. 

దొంగను దొంగ దోచుకున్న ఛాక (దాదు) లేదు, ఫిర్యాదు లేదు. 

దొంగను ప్ర్యుంచినవాడు మతిభ )ష్టును పుట్టిం చకమానడు. 

దొంగముఖము నలుపు. 

దొంగలసొమ్ము దొరలపాలు, 

దొంగలు తోలినగొడ్డు ఏ శేవున నాటినా ఒక శే, 

దొంగలు దూరిన (కొాసస) (పోయిన ఆన నెలలకు కుక్కలు మొరిగినట్లు, 

దొంగలు డ్డ ఆపు నెంంకు కుక్కలు మొఏగినవట ! 

వొంగలూా వొంగలూ కలసి ఊళ్ళు ఒం-చుకొ న్ను, 

దొంగ వసాజనగి ముంను చెప్పిఉం అ సాక్షులను సగంపాదించిఉడందును, 
అలాన్ 

దొంగవాొకిట మంచం వేసినట్టు, 

దొౌంగవాడిద్భప్ప మూటమిోాద నే, 

దౌంగవాడ్ పెళ్ళాం ఎప్పాశూా ముండ మో పె. 

దెంగా ముప మె 

దొంగాడా ! కఅనకురా అన్నట్లు, 
i (2) 

దొంగా ! ముక్కు కొతీ ఇవు 1 

వౌంగిబబో తే మంగలం వొంకింవట. 

వొంగిలించేటంత వొరకన ముంవగాె, డిగోటంత అన్యాయానికి 

లోబడ తానా + 

దోడివోయవానికోబశే ఒడుకు సడవ పించినటు, 
(వి ౬ లు ౧ 

దొడ్డినిండా గొడ్డు, ఇంటినిండా బిడ్లు (బిడ్డలు) ఇం కేమి కావల్ల (కావలె) 

ఇ్షరకటానికి * 

దొడ్డిలో సురఛేను వుం కే గొడ్డును వితుకను కుండ గొంవోయినట్లు ! 

ళ్ ద్ ల్లి దొడ్డివాకీట దయ్యాన్ని తోలిపాశేస్తే తలవాకిలి తెరుచుకొని తయ్యా 
రయిందట ! 



వీకే. శేలుస సామెతలు 

దొ డ్టైెడుగాఢ్రను దొంగలు తోలుకపోతే గొడ్డుగే చే శ్రీమహాలక్ష్మి 

దొమ్మరోగానికి కొల్తిగంజి, 

దొమ్మిలన్ని టిలో మిడిదొమ్మ మిండోడు. 

దొరకనిపూలు దేవుని కర్పణ (బేవునిశే పూజ). 
దొరకినసొమ్ముకు దొం గవుతాడా? 

దొరకు తొంగోను మంచం లేదు, బంటుకు పట్టుపరుఫు, 

దొరను పేద అనరాను, ఎద్దును సాధువు అనరాదు, 
దొరల చిత్తం, తెరుల నీడ, 

దొంబిడ్డ మొనా ఒకని! ఆవే, 

దొరలు ఇచ్చిన పాలుకన్నా, ధరణి ఇచ్చిన పాలు మేలు, 

దొరసానికి దుప్పటి లేదు, తొత్తుకు తెగరుచీం, 

దొెళ్ళణిండి దుడ్రెం తిండి కనరావు, 

దొతికికే దొంగ, దొటుకకపోతే దొర. 

దోచుకున్న వాడు దొర, దొరకినవాడు నొంగ, 

దో[తం పెద్దదయి తే గోతం “పెద్దదా? 

దోమలు తెగితే (పడితే ఇ) చేమలు పండును, 

దోనె చేయబోయి సోల చేశాడట ! 

దోరకజ్జం, రామానుజం పొడి. 

దోవను పోయీ దొకడు, వొబ్బులు తినే దొకడు. 

దోవను పోయేపోయీ 'దెవంయ్యా? అం కే దొబ్బులు తినే నే నయ్యా | 

అన్నట్టు. 

దోవలో కూర్చుండి దొబ్బులు తిన్నట్టు. 

దోసకాతియలు తిన్నకడుపు, దొంగలుపడ్డ ఇలు ఒక శే, 



ధ 
ధ్య్వంననారాయణుడితో కనుతం చేస్తే పాలికి పందుం పళ్లేరుగాయలు' 

వచ్చాయట | 

ధ్యంసపారాయణం, దంటునుంట |! 

ధనము డాచినవానిశే తెలియును, లెక్క. (వాసినవానిశే “తెలియును, 

ధనమునకు డాపరికము, సేద్యమునకు వెల్లడి 

ధనికునికి చెజకుపంట, దరి మనికి నువ్వుపంట. 

ధరకు దొర ఎవడు? 

ధరతక్కు_వబంగానము డాటి ఎక్కువ. 

ధర్శపురి నొంగిలబోతూ, థార్యావనుండీ వంగుని పోయాడట ! 

ధర్మము తిల కౌచును, 

ధర్భినే జయము, (దైవమే బలము. 

ధర్మానికి దండుగ లేము, “కి చెనా వేను, 

ధర్మానికి దట్లీ ఇస్తే ఇంట్ +సకోలకు సోయి మూర వేసింవట ! 

ధరించింది శొటి, వరించిం బే బోటి. 

ధార లేని గిండి దయ్యపు తిండి, 

థారోన్మం, అమృతో శ్లెమం, దాచినాను మగడా! వే రుండ మన్నట్టు, 
ధాస్తికానికి ధర్నం లేము, గుడ్డికంటికి చూపు లేదు, 

దీకుడయినా కావాలి, దీనుడయినా కావాలి, 

యూపం వేస్తే పాపం పోతుంది. 

ధైర్యం తల కాచును, 

ఛైర్యలక్రీ ధనలక్ష్మి. 

థైర్యంలేని రాజు, యోజ (చ) కలని మంతి, 



న 
నంగతుంగ నీళ్ళకు పోతే నీళ్ళన్నీ ఒకశేవుకు వచ్చాయట |! 
నంగనాచి-చీర నడివిధిలో ఊడిందట ! (ఊడినట్లు). 

నంగనాచి తింగబుజ్ల, 

నంగనాచి వంగముల్లు, 

నంగి పుట్టిన నాబ్లవరోజు ఫుట్టినట్టు. 

నంగీ ! నమలక మింగవే అం కే ఉడికినచేపలు కరుస్తవి అన్నదట! 

నందనవనములో కుందుగడ్డ సెనుగవద్చును, 

నందరాయనిభాగ్యము సక్క_బకూ, కుక్కలకూ, 
నందానమ షా బాగా పడితే నారాయణుని మాచిన శు 

నంద్యాలవారిక విష్యం కొంప నాను కం కొంత. 

నంది అం*ు నంది, ఒంది అం గే సంది, 

నందిని చెయ్యబోయి ఒ౦ 3) చేశాట్ల ! 

నందిని పంద్కి పందిని సంది చేసినట్లు, 

నంది మొఖం, ne Cree) 

నందె వంగలు మ్మ నారి కెళాలు దూడలు మేయునా * 

నంబిక వితి(ం, తింబళజొ న్యం, 

నంబి పెట్టిన బే [సనాదము, 

నంబవాడు వదురైనా, నాగుబాము ఎవరైనా కలిసిరాదు (చేటు 

వస్తుంది). 

నంవివారికి, తంబలళివారికి ఒకడు కుంచకోల అన్నట్లు. 

నంబీ! నంబీ! నాపెండ్లి శేమి సహాయం చేస్తా వంశే, నీపెండ్లికి నేను 

ఎదుకు రాకనోవడను అన్నాడట ! 

నంబి లింగయ్య, జంగం రలగయ గ్" 

నక్క- ఒకచోట ఊబవేసి, ఒకచోట గారీకల్యాణము పొడునా { 
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నక్క_ ఎక్కడ * నాక (గ) (చేవ) లోక మెక్క-డ ? 

నక్క_కడుపున సింగము పుట్టునా ? 
నక్క-కు నవ్వు, ఎం|[డకాయకు గండం. 

నక్క-కూత నాకలోకం ముట్టునా ? 

నక్క కూసి నాశనం తెచ్చు, 

నక్క కూసి పిల్లలకు దోవ తెచ్చును, 

నక్క-కొమ్మున్నా సరులకు భయపడవ లను, 

నక్క-జిత్తు లన్నీ నావద్ద ఉండగా, తప్పించుకపోయెనే (రా) "తాబేటి 

బుజ్ల అన్నట్టు. 

నక్క-జిత్తులు నారాయణు డెటుగు. 

నక్క_తోక పట్టుకొని నాకలోక మెక్కినట్టు. 

నక్క_ నారాయణునికై నా నామము పెట్టును. 

నక్కను చంవినవారు లేరు, కుక్కను తిన్నవారు లేరు. 

నక్కను చూచినవాడల్లా వేటకాడే, 

నక్క పుట్ట నాలుగువారాలు కాలేదు, ఇంత గాలివాన (ఉప్పెన) 

ఎన్నడూ ఎజుగను (ఎప్పుడు చూడలేదు) అందిట ! 

నక్క బోయిన సనుక బొక్క కొట్టుకొన్నట్టు. 

నక్క ముదిరితే నజిడు, మనిషీ ముదిరితే వీశాచి. 

నక్క- ముదిరి వజ డయినట్టు, 

నక్క- రేలకాయ సామ్యం (ఇతోకొత తినినట్లు, 

నక్క_లతో నక్క-గా నటించవలెను. 
నక్క-లు మరవలు పాణితే, కుక్కలు కూటి కొల్లవు, 

నక్క-లు ఎబుగని బొక్కలు, నాగులు ఎఆుగని పుట్ట లున్న వా ? 

నక్క వచ్చి కుక్కతోక సవరించినట్లు. 

ఫ్యా ! నక్కా! నానామం చూడు, తిరిగి చూస్తే తిరుమణి చూడు, 
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నగుబాట్ల పెండి కి నాడే నాగవల్లి. 

నగులు ముదిరితే తెగులు అవుతుంది. 

నట్టంట ఉండి నాథాగ్య మంశే ఉట్గెమోదనుంచి ఊడిపడుతుందా ? 

నట్టింటిలో విష్గుమాయవ లె, 

న స్టేట గొనిపోయి పుట్టి ముంచినట్లు, 

న స్రైటిలో చేయి విడిచినట్లు. 

న స్రైటిలో పడ్డ సొమ్ము నట్టింటికి వచ్చినట్లు, 

నడక నస పరుగాత్తవలె, 

నడశేకొదీ డొంక, పెచ్వేకొదీ కువుకు. 
(a) లు లు 

నడచేడారిలో గడ్డి మొలవదు, 

మ న! 

నడనడికలు చక్క బె స్ట్రేది నాటకము. 

నడవ లేనమ్మకు నాలుగుపక్క_లా సవారి, 

నడువముం( తపు దాసరి వొద్దుమూన మెణుగడు. 

నడువుం(తెపు వెప్టవాసికి (వైన్లవునికి నామాలు మెండు, 

నడుమం తపు నరముమిోిద కురుపు (పుండు). 

నడుమధ్య చేగీని (1) కడాన పండుకొన్నట్లు. 

నడుము ములిగేదాకా చలి, నలుసు వినేదాకా సిగ్గు, 

న త్తగుల్లలన్నీ ఒక -కేవున, ముక్వేసు చిప్పలన్నీ ఒక శేవున, 

న తగులలు ముత్యా లగునా ? 
—2 ౧౧ 

న తి నాలిగింటి కరం, 
2 థ్ 

నత్తి నాలుగు చేశాలకు క గి, 

నది నాల్హామడ ఉండగా, చీర విప్పి చేత పట్టుకున్న ట్లు, 

నన కూడి నార తల శకెక్కి_నట్టు, 

నన్ను ఎజిగినవాడు "లేకపోతే నాబడాయి ఛూడ మన్నట్టు, 
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నన్ను కొడితే కొట్టాన్చగాని మాబావను కొట్టు చూదాం అన్నట్టు, 
నన్ను చూస్తే నిన్ను చూస్తా (శాస్తా). 

నన్ను నేనే ఎజుగను, నిన్ను నే నేమి ఎటుగుదును 1 

నన్ను పెంచితే నిన్ను ముంచుతా. 

నన్ను ముట్టుకోకు (ముట్టబోకు) నామాలకాకి, 

నపఫుంసకునిచెంతనా నవలానరసత్యం ! 

నపుంసకునిచేతికి రంభ దొరకినట్లు, 

నంబి, సాతాని, నాగువా మెదుశై న పోయినపని గాదు. 

నమలక, మింగక నానవేసినట్టు, 

నమాజు చేయబోతే మసీదు మోద పడ్డట్టు. 

నమిలేవాడికన్న మింగేవాడు ఘనుడు, 

నమ్మితి రావున్నా ! అం'మే న్యక్తుటిలో ముంచుతాను లక్ష్షున్నా ! 

అన్నట్టు. 

నమ్మితి రామన్నా! అం పే నాఅంకెవాణ్లి చేస్తా నన్నట్టు, 

నమ్మిన ఇమ్ము, నమ్ముకున్న అమ్ము. 

నమ్మిన ఎనుము పోతు అయ్యెను. 

నమ్మి నడివీధిలో వేసినవా కెవరు? 

నమ్మి నానబోస్తే పులిసి బూరటిల్లింది (బూరట లాడింది). 

నయ'తెంతో బర్క_ తంత, 

నయ ముంకు భయ మేమి? 

నయము నప్టకారి, భయము భాగ్య కారి. 

నయమున సూది దూరి నాగేబినుండి దూరినట్టు, 

నరకమునకు నవ ద్వారములు, నాకమునకు ఒక కు! 

నరకములో కరుణ లేదు, నాకంలో మరణం లేదు. 

నరకములో నారాయణు డుండునా ? 
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నరంవంటివాడికి జరం నస్తే చేయి జూచినవాడు (బతకడు, 

నరము క నిపెట్టి వాత, 

నరములేని నాలుక నాలుగు విధాలు, 

నర్భదలో మునిగినా కర్ణము తప్పదు. 
నరాలమిద పుండు, నడుమం(తెపుసిరి మాలాను తీపి, 

నరుకలేనిబంటు క్తి చుజుకు లే దన్నట్టు, 

నరునకు నరుడు, తరువుకు వేకు సహాయం, 

నరునికంట (కండ్ల) నల్లరాయి బద్ద లగును, 

నరునికి నాలుగంశలు, 

నరునికి బద్దం లేదు గుంజు గుంజు నజేటిలోనికి అందిట ! మొసలి. 

నలసారము సంసారము. 

నల్లకోడివై నా 'తెల్లగుడ్డే పుట్టును. 

నల్లచీర కట్టినవాళ్ళం తా నాపెళ్ళాలే అన్నట్లు. 

నల్లనివన్నీ నీళ్ళు, 'తెబ్పనివన్నీ పాలు. 

నల్ల చేలకు నువ్వులు, గటెనేలకు కందులు. 

నల్లపూసకు 'తెల్లపూసా, తెల్లపూసకు నల్లపూసా లేదు. 

నల్ల బాపడు నాభికంచు విషము. 

నల్ల బాపనయ్యను, తెప్పమాదిగార్లే నమ్మరాదు. 

నల్లనిరాళ్ళు తెల్లవి కాను, 

నల్లనివాడికి నాభిలో విషం. 

నలిగిఉండినప్పుడు తొొలిగిఉండ మన్నారు, 

నల్తికాటు, నారిపోటు, 

నల్లి నలిగిపోయిన చెత్తేకానము, 

నల్లినిగూర్బె మంచానికి పెట్టు (బడికి చాజూ), 

నలుగురితో చావు పెండ్లితో సమానము, 
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నలుగురితో పాటు నారాయణా ! కులముతోపాటు గోవిందా ! 

నలుగురు చేతులు 'వేస్తే గాజాలికికూడా బిడ్డలు పుడుతారు, 

నలుగురు నడిచించే బాట, నలుగువు పలికించే మాట, 

నలుగును నవ్విన క్ట ఉంది నారుమాలు కుదిరిన క్లే ఉంది, 

నలు ఫుం కు తెలుసు మరీ తెలుపు. 

నలుపు నాలుగు వంకరలు తెస్తుంది, ఎజుపు వడువంకరలు 

డాస్తుంది. 

నల్లులకు 'వెబుచి ఇల్లు విడిచినట్లు, 

నల్లేమమోద బండి సడచినట్లు. 

నవరత్నము లున్నా నరరత్ని ముండనలె, 

నవాబంత దరి దుడు, వులిఅం౩ సాధువు. 

నవాబుకల బోడి, నాశల బోడి అని వికంతు విజ్జవిగినదట ! 

నవాబువొట్టా, తిమలపాకులకట్టా తడుపుతూ ఉండవ లెను, 

నవాబు సాతుల్లాఖాన్ అవ్వ నాటిది అన్నట్లు, 

నవ్వ చెప్పేవాడు చెడ చెప్పును, ఏడున చెప్పేవాడు (బతుక చెప్పును, 
నవ్వ లేనివారిని సమ్మరాదు. 

నవ్వితే ఊడే ము తేము, తుమ్మి తే ఉంటుందా * 

నవ్విన ఉాళ్ళే నగరా లాతాయి. 

నవ్విన నాపవేను పండును, 

నవ్వినవారిముందు జూరిపడ్డట్టు. 

నవ్వుతూ కోసినముక్కు_ ఏడ్చినా రాదు, 

నవ్వుతూ చెయ్యడం, ఏడుస్తూ అనుభవించడం, 

నవ్వుతూ తిట్టితివో నరకాన పడితివో ! 

నవ్వు నాలుగందాల నష్టం ( చెరువు, 
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నవ్వులతోటలో నాగులు తిరుగును. 
నవ్వే ఆడుదాన్ని, ఏడ్చే మగవాళ్లే నమ్మరాదు. 

నష్ట్రపడినా భోస్లు కారాదు. 

నాంచారమ వంట, నక్ష తేదర్శనము ఒక్క_మా నే, 

సాఇంటికి నేను పెద్దను, పిల్లీ కి పెట్టరా పంగనామాలు అన్నట్టు, 

నాకినమ్మకు నాలుక లేదు. 

నా కిన్ని గంజిమెతుకులు పోయి, నీ కాకలికి మం దిస్తాను. 

నాకు ఆయుష్యవస్తు, నాకు ఆకోగ్య మస్తు, 

నాకు కాదు, నాతలలో పేనుకు చెప్పు మన్నట్టు. 

నాకు పరీశ్లూ, నారాగిచెంబుకు పరీక్షా. 

నాకులకు లోకభయ మేల ? 

నాకు సొగ సెందుకు ? బాగుం కు సరి. 

నాకూ, పిల్హకూ నూశేం డ్లాయుస్సు, నావెనిమిటికి లోకంతో పాటు, 
నాకూ బెబ్బబ్బీనా* అంటే సీకు 'బ్బ్ఞాబ్బ, నీఅబ్బకు 'బెబ్బబ్బే 

అన్నాడట | 

నాకూ వేదు, నీకూ లేదు ఊరుకో ేనరా ! 

నాకూ సిగ్గు లేదు, శేపు వచ్చే అమావాస్యకూ సిగ్గు చేదు. 

నా శేకుక్క_కు లింగ మేమి ? పాటవట్ట మేమి ? (పానవట్టము). 

నాకోడీ కుంపటీ "లేకపోతే ఎట్లా తెప్లవారుతుందో చూస్తాను అందిట ! 

నాగరికంలేని మాట, నాలుకపై తీట. 
నాగలి మంచిది కాకపోతే ఎ ద్లేమి చేస్తాయి ? 

నాగలి వదలితే నాగరికం ముదురుతుంది. 

నాగసము(దంవిల్ల , నగారుమోాది ఫుఖ్న ర్ట 

నాగుబాము చిన్న దనవద్దు, పాలివాడు సన్న మనవద్దు, 

నాచెయ్యి నొస్తుంది, నీచేతితో ముక్తుకో అన్నట్లు. 
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నాచెవులూ కంసాలే కుట్టాడు. 

నాచేతిమాగత వైకుంఠంయా[త అన్నట్లు. 
QQ. Mn 

నాజూకునక్క_లు టేకి లే నెరసినగడ్డం కుక్క_లు వీకినవి. 

నాటకం (తొక్కిన కాలు రోసి రోటి కింద చేసినా ఊరకోదట ! 

నాటినపెరుకు నషం లేదు, 
€ రలు 

నాడినిదానం తెలియని మందు కీడు. 

నాడు ఉంశకు నవాబుసాహోబు, అన్నముం కు అమిోాకుసాహేబు. 

నాడు బీదపడితే ఫకీరుసాపేంబు, చస్తే వీు సా హేబు, 

నాడు కట్టా లేదు, నేడు చించా లేదు. 

నాడు నిలువబడా లేదు, నేడు (ఎత్తుబడా) కాలబడా లేదు ? 

నాడు పోయి నే డొస్తే మగడా! నాశ చ్పేమి? చెప్పు, 

నాడు అంచేవాచశేగాని గోడు మావేోవాము లేకు, 

నాడు వా?సినవాడు నేడు చెటిపి మళ్ళీ వా?స్తాడా ? 

నాతిబలము నాలుక పెన, 
ల 

నాధుడులేని రాజ్యము నానాదాకులు, 

నాద ముంళు గంటి, వాద ముంసే వంట. 

నాదయలో నీగంజి (తొగు అన్నట్లు, 

నాది కాదు, నాఅత్తేసొమ్ము అన్నట్టు, 

నా 'జెంత గడ్డం * ఉమ్మి "వేపి AON మన్నాడట'! 

అగ వ్ గ్ ఒంక ఇయ 
నసనానభాలు పూ) ఆం శ్ ఏచేనిసజ్టలు 2 అన్నదట |! 

నానాటికి తీసికట్టు నాగంభొట్టు. 

నానారుచులు పారి నాలుకమోన కొజవి పెట్టుకొన్న ట్టు, 
మిట్. 

నానినభూమి నవధాన్యాలు పండును. 

నాన్చి నాన్చి చేస్తివో, నాఫొంప తీ స్తినో, 

"పెండి నాన్నుడుగాడు నాసెండ్లికి నేనూ వెళ్ళాలా అన్నట్లు, 
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నానోట్లో (నీవు వేలు పెట్టు, నీకంట్లో (నేను) వేలు పెడతా నన్నట్లు, 

నాపప్పు కలిసిం దంతా నేను (నేనే) తింటాను. 

నాపాతివత్యం నా మొదటిపెనిమిటికి తెలుసు, 

నాభిలో పుట్టిన పురుగు నాభిలోనే సాగు. 

నామం నాకొంస తీసింది. 

నామము నియమముచేటు. 

నామము హాచ్చిన కామము తగ్గునా ? 

నామాట నమ్ముకోకు, నాలుగ డ మ్ముకోకు. 

"నామాట నమ్మింది నల్హ కుక్క, వమాజిపోయింది ఎ (నె ణి కుక్క! 

నాముందజ నీ వేమి (బతకగలవు * అన్నట్లు, 

నాముందజి బానెడు గంజూ! 

నామొగుడికి నే రెండో పెళ్ళాం అన్నట్లు. 
నా మొగసికి నాపైని (పాణం, నాకు తెచ్చెర మెడకోనం. 

' నాయనకు చెండి సంబరము, అమ్మకు సవతినంక టిము, 

నాయనమ్మ ఏం జేస్తుంది అం కు ఒలుకబోసి, ఎత్తుకొంటోంది అన్నట్లు, 

నాయరాలం#ు ఏకు లొడికి పోష్ సాను, 

నారతడుపని పారవేస్తే నాగుభామై కజచిందట ! 

నారికి రెం డెల్లలు, తల్పీ కి రెండు పిల్లలు, 

నారి తెగినా, నారి తెగినా అతకడం కస్టం. 

నారు, నీకు నోరు ఉంటే వరాజ్యంలా" ఉన్నా ఒక శు. 

నారుపోసిన దేవుడు (వాడు) నీకు పోయక మానడు (పోయడా) ! 

నాలుక ఉక్కు_ది కాకున్నా కత్తెరనలె క గిరించును, 

నాలుక ఉన్నవాడు నాలుగు దిక్కులు తికుగగలడు, 

నాలుకకు ఎముక లేదు, 
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నాలుక తీపి, లోన విషము. 

నాలుక తేన్కె మనస్సు విషము. 
నాలుక దాటి"కే నరకము. 

నాలుకలో నారాయణా ! చంకలో చురకత్తి, 

నాలుకా ! నాలుకా ! వీపుకు 'దెబ్బలు తేక, 

నాలుగుఈకలు ఈనేనరికి నక్క. నాంచారి అయింది. 

నాలుసుఈకల పీక పాతాళగంగ అయింది. 

నాలుగు వర్గు, కుక్కకు తడుపు తడుపే ! 
నాలుగుకాళ్ళ జీవాలలో నేక మెత్తన, 'రెండుకాళ్ళ జీవాలలో కోమటి 

నాలుగు వర్ణాలు కురిస్తే నత్శ్మకాయ, నాయరాలు, 

నాలుగు నైఫుల కదుళ్ళు, నలభెరోజులకు కోత, 

నాలుగేళ్ళు నంజుకొని, నడిమేలు కొరుక్కొని, 

నాళ్ళలో కెల్లా చిన్ననాడే మేలు. 

నాసద్ది తెచ్చి సీఇడుపున పెట్టకొగని తిసట మెందుకు ? 

నాసెరికన్న అక్కసిరి ఘనం, అక్క-సిరికన్న నాసిరిఘనం, 

న్యాయ మమ్బువొడు, దోనలు దోచువాడు, 

న్యాయము చెప్పూ నాగిరెడ్డి ! అం శు నాకూ ఇన్దలు సెళ్ళాలే అన్నాడట! 

న్యాయము తప్బవివానికి ఆచార్యకటాత్ష మెందుకు ? 

నిగాదామని పెళ్ళం నీళ్ళ కొస్తుంది, సావిట్లో వాళ్ళు చాటుకు జరగండి 

అన్నదట ! 

నింగి సాయం[త మెజ్జనయి తే వచ్చేవానలుకూడ రావు. 

నిట్టలు (దొక్క-కు విల్లా! అం పే నామొగనికి నేను శెండో సంబంధం 

అన్నదట ! 

నిండా మునిగినవానికి చ లేమి? గా లేమి ? 
గం 
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నిండినకడుపుకు అన్నం, బట్టతలకు నూనె, 

నిండినక డుపు నిక్కి. మాట్లాడును. 

నిండినకడుపు నీతి వినదు. 

నిండుకుండ తొణకదు. 

నిండునది నిలిచి పాజును, 

నిండుబండికి చేట బరువు. 

నింద లేసిదే బొంద (దె) పోదు, 

నిక్కు నీలపన్లీ, (బతుకు మాంసల్లి, 

నిజ మాడిచే నిష్టూరమయు, 

నిజము కుజుని బొంకు పొడవు. 

నిజము చోవు డెటుగు, నీను సల్ల మెబుగు, 

నిజమునకు నింవ వచ్చునుగాగ్సి అవమానము రావు, 

ఏడు సిటు ద విరాగి బుతు 

నిజము: విక మును దా. సిటిలో. కరగక 

నిజ (డైన) జంకులాగికి 7 సలు బహుమెండు. a= ఓ 

నిడుఫు లేక చ్మితము (వాసినట్లు, 

నిత్యకల్యాణం, పచ్చతోరణ మన్నట్టు, 

ని స్వెదరిదుడు నిశ్చించెపుచుషుడు. 

నిస్యదు?ఖకి నిమిత్తము లుండను. 

ని్స్వము వేనిమగణు నిత్యము చాన చేశాడట ? 

నిత్యమూ చచ్చేవాడికి వడ్చేవా డెవడు ? 

న్మిదపోయినవాడిగోచి మేలుకున్న వాడు పెట్టుకొన్న ట్లు. 

నిదపోయినవానికాళ్ళకు మొక్కి_సట్లు, _ 

న్మిదపోయినవానిని లేపవచ్చునుగాని మేలుకొన్న వానిని ఎవడు చేప 

గలడు? 
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న్మిదరాసివాడు క్ష్యదములు సన్నును. 

సద సుఖ మెటుగదు, ఆకలి రుచి ఎజటుగదు. 

నిదించుతో జేలును చేపకు, 

నిన్న ఉన్నవాడు చేడు చేడు, 

నిన్న కుప్పా, చేడు ఆళ్ళు, 

నిన్న ఇస్తే శేబగోకి మూడు నేడు + స్తే చేపటికి రెండు. 

నిన్న పురుగు, నేడు పాము, 

నిన్నా మొన్నా వచ్చిన అల్హుసికల పగిలనంవుకు కాక్క హుకాలఫ 

రోకలి విరిగినందుకు ఏడుసునా? ను, 
వాట లు 

నిన్ను నమ్మి చచ్చినవానుక ద్దా మహాోరాజూ |! 

నిప్పుకు పెద లంటునా * 

నిప్పు కొడితే ₹0 డగునుకాని నీరు కొడితే ₹ం డగునా? 

నిప్పు (తొక్కిన కోతివలె, 

నిస్పుతో మండే బొగ్గు నల్లగా ఉండను. 

నిషన కాలదు, నీళ్ళను నెడవదు, 

నిప్పుపై నీకు ఇల్లి పొయి రాజ వేయు, 

నిప్పుకూ, సీళ్ళకరా ఉన్నంత స్నేహం, 

నిసా ముట్లనిది చేయి కాలదు, 

నిప్పు రాజిన్హా మొగోబు రాశినా పంట చమూ 

నిష్పులబుజ్జకు సీక్ళబుక్ణ. 

నిప్పు "లేనిబే పొగ రాకు. 

పులో ఉస్పులాన, 

నిప౪లో నెయిం పోసినటు, A $ ష్ 

నిప్పులో మొలచినది ఎండకు వానదుం 

నిమ [నాతూఠల బంగారం లెనివారు కలరుం, ' 
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నిమ్మకు నీ ెత్తినట్టు. 

నియోగజాతి నిమృకొయ్య జాతి, 

నియోగపుముస్టీకి బసారసుసంచి. 

నిరశ్షరకుశ్షి వియాూపాశక్షదీశ్షితులవారికి బ్రకువదియొక్క. భక్ష్య మొక 

లక్ష్యమా 2 

నిర్ధనుడు మనువీనుగ, 

నిర్భాగ్యునకు నిద, అభాగ్యునకు ఆకలి ఎక్కువ. 

నిర్యాహాక మునకు నిమిషాలు చాలవుగాసి, చెర్యాక మునకు క్షణం 

పట్టదు. 

నిలుకడ లేకుండా పని చేస్తే నిత్వదార్మి ద్యము, 

నిలుకడ లేనివానిమాట సీళ్ళమూట,. 

నిలుకడలేని లింగా రెడ్డిపెళ్ళం, కొప్పులో ని ప్పెట్టుకొని కొరివిపెర్లి 

అంగడి వెళ్ళిందట ! 

నిలుచుండడానికి జాగా దొరికి తే, కూక్చుండడానికి అప్పుడే దొరుకు 
తుంది. 

నిలువ నీడ లేదు, పట్ట కొమ్మ లేదు. 

నివాళిప ళ్లెములు ప త్రువాళ్ళంతా ని పేకముహూర్తానికి వస్తారా ? 

నివురు కప్పిన నిప్పువ లె. 

నిశ్చితార్థమునాడే నీబ్లవలసింది, నాగవల్లీ డా కా ఉండడం నాఅదృష్ట్రం 

కాదా! 

నిశీధిసి మాట న్మిదతో' సరి, 

నిష్ట నీళ్ళపాలు, మంతం మాలలపాలు. 

నీఎడమ చెయ్యి తియ్యి, నావుజ్ణ చెయ్యి పెడతాను అన్నట్లు, 

సీకంట్లో వే లడుతా, నానోట్లో వే లెట్లు, 

నీకు ఆయన ఏమి కావ లెను ? (తోవలో పోతే వారు కావలెను, 
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సీకు ఎక్కడ సంశయమో, నాకూ అక్క_డే సందేహ, 

నీకు ఒకదండం, సీబువ్య కొొకదండం. 

నీకు రానిది, నేను విననిది, లోకములో లేనిది చెప్పు మన్నట్టు, 

నీకూ నాకూ కాదం కు రో లెక్కి. తల చాలు పోయు మన్నట్టు, 

సీచుకాడ చూడరా పాచుగాడిగుణం. 

నీటికి కలువ, మాటకు చలువ, 

నీటికి నాచు 'తెవులు, మాటకు మాట 'తెనులు, 

నీ!:9కొలది తామర, 

సీటిముం పున్నా పల్లమే చేయాలి. 

సీటిలో కప్ప నీకు తాగిందీ, లేనిదీ ఎవరు చూస్తారు 1 

సీఏిలో గదను పె బేర మాడినట్లు. 

నీటిలో జాడలు తీసినట్టు. 

సీడ చాగున్నదిగాని ఎజ్జిచీమలు నిలువ (బతక) నీయవు, 

కీతలమోద తే లున్నదం కే ఏీవేలితో నే తీసివేయు మన్నట్టు, 

సీతి లేనివాడు కోతికన్నా పొడు, 

ఏతే లోకానికి జ్యోతి, 

సీదయా, నీదయా, న్మిదయా, 

సీదున్న డంలో వ ముంది * ఉండేదంతా నాచల్ల డంలో ఉంది. 

సపత్తుపణం పాడుగాను, నాఒరు (వరి ?) పణం కుప్పలు పెట్టు, 

నీపప్పూ, నాపొట్టూ ఊదుక తిందాం అన్నట్టు. 

సీ పెండ్లాం ముండమోస్తే నీకు ఎవరు అన్నం వండిపెడ తారు? అన్నట్టు, 

సీపెండ్లీ నాగుడ్డులా వుంది, నా పెండ్సికి నచ్చి కాగడా (మషాల్తీ) వెయ్యి 

అన్నట్లు, 

సీపెండ్సి పొడు, నా పెండి తెంబూలానికి రమ్మన్నాడట ! 

సీ పెండ్లి పాసుగూల (గాల) నాతెద్దినం చూడ మన్నట్టు. 
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సీసె ఎన లేవు, నాపై ఎన లేదు, ఏడు సేర్హత ప్పేల కెసరు పెట్టమను, 

సీపేరంటమే అక్క_అలే దం కే కరకంచుచీర కట్టుకొని వస్తా నందటి ! 

సీబక్లైనొడ్డును ఎవరు కాస్తారు ? చూస్తాము అం పే నాతిక్సిలోని డబ్బే 
అలి నావి అవాలి 

కాస్తుంది అన్నాడట | 

సీబిచ్చానికి ఒకదండముకాని నీబేపిసి కశ్రైయ్యి. 

నీమం (నియమము ?) కోగం నామం పెడితే నామం నాయిల్లు (నా 

కొంప) తీసింది. 

పీముగనికి రాగిపోగులే అం కే సీమగగికి అవ్ వేచే అందట! 

నీముక్కు_-న చీమిడేమమాా అమ్మా అం పే, ఆచేతితోనే అటు తుడిచి 

ట్ర పగులు | 

సీమ్యుుకి దండంగాని నీకుక్కను క క్రైయ్యి. 

సీరధికి నీకు మోాసినట్లు, 

సు ఉంకే ఊక లేదు, ఊమ ఉంగే నీు లేదు. 

సీపు ఉంకు నారు ఉండవ లె. 

నీకు ఉంటి సల్ల, నారి ఉంచు ఇల్లు, 

నీకు ఉన్న చోటనే బురద. 

నీకు కట్టువాడు తనమడి ఎండ బెట్టుకోడు, 

పీకు కటువాడు బావిలో పడటు, 
లు cat 

నీవగలమాటలకు నామగని చంపఫుకుంటి, 

క్ి గప్పినయట్ట నిప్పుక మాడ్కి.. 

సీ రుండేదాకా మను మిగిపడుతుంది, 

సము సీకువంకచే పాటును, 

పీక్కు నూనె కలుస్తాయా ? 

నీకు పల్ల మెబుగు, నిజము దేవు డెజుగుం. 

నీకుల్లి నీటిలో కడిగితే కం చేశ పోవును ? 
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సీరువేనిచోట ఊ “రేల? 

సీరులేసితావున మెట్ట అ? ఇల్లు కట్టుకున్నట్లు, 

సీను లేని పైరు, మ కస జుత్తు, 

సలి సీళ్ళకు పోతే సీకు లోతుకు పోయింది. 

పీవిమాటలు, గాలిమూటలు, 

సీళ్ళలో గప "ప్రై కాలకుం కే నడుపు కొట్టుకొన్నట్టు, 

నీళ్ళలో స్మ్ములు | బతికిసప్, అడవిలో తుమ్మలు (బకికిన నవి 

నీళ్ళలో ముస్గినవాసికి నిష్పాభయం లేదు, 

సీశ్ళానిచేణికి నిధానము లాటవు, 

స్ ఒకందుకు ST నను ఒకందుకు తాగుతున్నాను. 

నీవు చచ్చినరోజూ 'తేవు, నేను వడ్చినరోజూ లేదు. 

స్ చస్తే లోకమంతా బొమికలా * (ఎముకలా 2) 

సీను దంచు, చను ఒక్క 'లెగుర వేస్తాను. 

నీవు నేర్పిన విద్యయే సీరజాక్ష ! 

నీవు పెట్టకపోయినా పు ఇట్టు చూపెట్టు అన్నట్టు, . 

నీవు నెడిలే బూతులు తెగి వస్తాను నేను “డితే అమ్మని ఆలిని ని తిట్టి 

వస్తాను; 
సీ సక్కు_ సపర్యలు లోనే తి ఎ ల్ళివాయింది. 

సీసాకు చట్టుబండలు కాను, నాలుగు శీకుయు బేక మన్నాడట ! 

నీపోశే సొక్రాకు, నీముఖనే బీరాకు, నాసంక చూడబోకు, నా కసే 
చిరాకు. | 

నుదుట (వాయనిడే నోట సలుకోదు. 

నుదురు బత్తేడు, నోరు తోడేలు, 

నుయ్యి తియ్యబో తే దయ్యము "వెలువడింది, 

నుయ్యి దా కువాసికి చిం తొౌకంత కడమైనా కడ మైన క్షు, 
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నువ్వుకు నూరురోగాలు (కెనుళ్ళు. 

నువ్వు చస్తే బొబ్బర్లు. 

నువ్వులకు ఏడు దుక్కులు, ఉలవకు ఒక దుక్కి... 
నువ్వులకు తగ్గ నూనె, 

నువ్వులు నూనె ఒకటి, గాండ (గానుగ) వాడు వేటు, 

నువ్వులు వేసి ఆవాలు :దకినట్టు. 

నూకల "కేడ్చి యేడ్చి, తవుడు శెడ్చినాడట ! 

నూకలకు మేకలు కాచినట్ల్టు, 

నూకల నంకటికి నూనెధార |! 

నూకలు చల్లిన కాకులకు కొదువా 1 
నూటికి ఒక్కటి చెల్లుమాట, 

నూటికి నూలుపోగు, కోటికి గోవుతోక. 

నూటికి నూలుపోగు, కోటికి గోదానము. 

నూటికి పెట్టి కోటికి గారిగించినట్లు (కోరినట్లు). 

నూటికి పొడిచి సెలా అనినట్ల్టు, 

నూటివజకు నన్ను కాపాడితే తరువాత నిన్ను కాపాడుకౌ. 

నూత పడెదవా ? పాతర పడెనవా? 

నూతికప్పకు సముడ)ము చేరవా! 

నూతిదరి చేరి నోట గాణిగితే ఈక వస్తుందా ? 

నూతిలో నీ రుంకు తోడుకోవాలిగాని తనంతట తానే పైకి వస్తుందా | 

నూతిలో పడబోయి తాప వెదకినట్లు, 

నూతు లుండి చేదలు శేకపోయినా, చేద లుండీ ree లేళ 

పోయినా బతుక లేము. 

నూనె అన్నము తిని నూతికి కాళ్ళు జాపిందట ! 

న్లూనెకుండ మరి దేనికీ రాదు. 
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నూనె కొలిచిన గిద్ద జిడ్డు కాదా ¢ 

నూనెతో మండే దీపం నువ్వులతో మండునా * 

నూ నెపోక డేకాని బిడ్డ బ్యతుకదు. 

నూనెలేని వక్సి నిమిషంలో కాలును, 

నూనె వచ్చేటప్పుడు గానుగ విరిగిందట ! 

నూరి భరిం చ లేనమ్మ "తాగి ఏమి భరించును ? 

నూముఅప్పడాలకు ఒకు సొడ్లు, 

నూకుఆవులభో ఒకఆవు ఈచుకపోతే ౫ శ్యేమి)? 

నూకు కొల్ల లాడి (వపా లాడ్స్ అయినా ఒకఇబ్టు నిలునవ లెను, 

నూరు కాకులలో ఒకకోకిల ఏమి చేయును ? 

నూముకొంరడాదెబ్బబకు ఒక బొబ్బట్టు. 

నూరు గుత్రాలకు అధికారి, ఇంటి భార్యకు ఎండుపఫూరి. 

నూరుగుడ్డు తిన్న రాబందుకు ఒక టి గాలిపెట్టు. 

నూకు గోపిందలు పట్టవచ్చు, ఒకణా నదికి పెట్టడం కష్టం. 

నూరతిట్లయినా ఒకబొబ్బట్టుముక్క_ కాదు, 

నూరు షానా న కారా ఇస్తే సరి, 

అకు... తాళ్ళు ఒకబండిమోక కావు. 

నూరునోములు ఒకజంకుతో సరి. 

నూరునోములు నోచి ఒకజంకు పోయినట్లు. 

నూరుపూనలకు ఒక కొలికి, 

నూరుమంది గుడ్డివాళ్ళు నూతిన బడిలే తపా డొకడు గడ్డకు 
ఎత్తును. 

నూరుమంది మొండి చేతులవాళ్ళు (గుడ్డివాళ్ళు) పోగ గొడ్డు చగేదకు 

పాలు పితికినట్టు, 

నూరుమందిలో నూగెబిడ్డ ముద్దు. 

ఏ 
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నూరుమాటలు (ఒక) వ్రాతకు ఈడు కావు. 

నూరునరహోలకు నూలుపో గన్నట్లు. 

నూలుబట నూ కేండు కడతామా ? 
లు ౧౧ 

చెగడాశేగాని మొగుడాశ లేవు. 

నెలి కాలనిది బోలె (జోల) నిండదు, 
వాణీ 

నెలిన తలగుడ పెటుకొని ఇలంతా నతకినటు, 
ఆటీ CD (J) na) ౧౧ 

నెల్హెన నోరుంకేు "పెత్హీనం వస్తుంది. 

నెలినమూటకు సుంకమా ? (సుంక మడిగినట్టు), 

"-నెిమరు వేసి నమలవ లె 

నెమలికంటినీుు వేటకానికి ముద్రా 1 

నెమలి కూసినట్లు పికిలి కూయబోయి విత్తుక చచ్చిందట ! 

నెమలిని చూచి నక్క నాట్య మౌడినట్లు. 

నెయ్యానికై నా, కయ్యానికై నా సాటి ఉండాలి, 

నెయ్యి అని అరచును, నూనె అమ్మును. 

నెయ్యి అని తాగకూడదు, నూనె అని తలకు పూసుకోకూడదు. 

నెరజాణ నేర ననును, నేరు ననువాడు నిందపా లగును, 

నెలకు మూడు వానలు, నిండారుబంటలు, 

నెల తేకు_నైెనా రాజుఇంట పుట్ట మన్నట్టు. 

సెల తక్కువెనా మగవీలవాడే మేలు. 
లి... గం 

నెలబాలుడికి నూలుపోగు. 

'సెలువువొంగ (పాణంచుట్టు. 

నెల్లూరి నెజజాణలు రావూరె రసికులు, 

చేడు గంత వేసి రేసు ఎక్కి-నట్లు, 

చేడు నవ్వు, "రేవు వడ్చు. 

చేడు నిప్పు, శేపు సీజు, 
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నేతగాడి శేలరా (నేసేవాని శేలరా) కోలిపిల్ల 

చేతికుండ చేలకు బ్ర ఉత్త (వట్టి కుండను ఉట్పమిాద పెట్టినట్టు. 

నేతికుండ పై ప 

'నేతిగూన (శాన) (గిన్నె) చేశ బూని నిచ్చెన ఎక్కిపట్టు, 

నేతిబీరకాయ సామ్యము, 

నే నాడేడే బండిసిడి ఆట, మాపెదణబావ చూస్తాడం కు ఏలా? 

చేను పట్టుకున్నా నుకానా * నేను నిన తున మాన 

నేను పుట్టకపోతే నీకు పెండ్లామే 'లేకపోవును అంశేు నీవు పుట్టకపోతే 

సీ 3ల్సీ నే పెళ్ళాడిఉందు నన్నాడట ! 

నేను మందు తింటా, నీవు పథ్య ముండు అన్నట్లు, 

నేను లేకపోతే ఎవణ్ణి పె ళ్ళాడుదువు | 

నేనూ ఒకపొద్దే, నామగమూ ఒకపొచ్చే, పిండీ బియ్యం "లేక పిల్లలూ 

ఒకపొళ్తే. 

నేనూ బంజెద్దునే అని గుద్దకు వేడ రాసుకొన్నట్లు. 
నేములు కాచిన భూములు పండును, 

నేరక నేరక నే ₹ళ్ళు వినబో లే నేరాలు ఒడిగట్టినట్లు. 

చేర్చి చెప్పినమాట నెరవాదిమాట. 

నేర్చిన బు ఏర్చినా (కాల్చిన) పోదు 

నేర్చి Suse నేరక చెడ్డవాడు లేడు. 

'నేక్పుగలమ్మ నేతితో అతిరసములు కాలిస్తే ఓర్పుగలమ్మ ఒడిలో 

గట్టుకొని పోయిందట ! 

నేశేళ్ళు "నేది, మా కేళ్ళు మ. మళ్లేది మంచికాలానికి 
ము 

చేశేళ్ళు పండితే నేలలు పండును. 

చేలది తీసి నెక్కికి రుద్దుకొన్నట్లు, 
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నేల మెత్తనిదని మోచేత తవ్వినట్టు, 

చేల విడచిన సాము, తాళ మిడిచిన పాట. 

నేల విడిచి సాము, నీరు విడిచి ఈత, 

నేసేవాళ్లి నమ్ముకొని పారలిమేరజగడం ఒప్పూకోవద్దు. 

నై జగుణానికి, గుడ్డికంటికి మందు లేదు. 

నొచ్చినవాడా నువ్వులు శల్తు 1 

నొచ్చి నొసట పలుకదు, వచ్చినవాని ఏడువదు. 

“నొప్పు లెత్తుకున్నస్వుడే మం(తసానికి చెప్ప నందు, 

| నొయ్యకుండా చేస్తే కొయ్యకుండా పండును. 

నొనటను కళ్ళు లేవు, నోట్లో ఒళ్ళు లేపు. 

నానట నామాలు, నోట బండబూతులు. 

నాసట _వాసిన వాలు (వాక) విపే దెవరు? 

నొనటి వాక నోట పలికిస్తుంది. 
నొసలు బత్తుడు, నో తోడేలు, 

నోచినవారి సొమ్ములు నోమసివారికి వస్తాయా ? 

నోట చక్కెర, కడుపులో క లేం, 

నోటి ఆయి రొము కు జి౫ఏలుతుంది. 

నోటికీ, చేతికీ ఎంగిలి లేదు. 

నోటికి తీపు, ముడ్డికి చేటు. 

నోటికి తీపి, పొట్టకు చేటు. 

నోటికి మీరిన కడి మింగరాదు. 

నోటిజిగ కుగాని, చేతిజిగట లేదు. 

నోటితో లే దనేది చేతితో లే దంచే నరి, 

నోటి వట్టం, (కం) గంజి పడపూట, 

నోరంతా పళ్ళు, ఊరంతా అస్లు 
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నోరా! ఏపుకు "దెబ్బలు శ్రేశ్తీ 

నోరు 

నోరు 

అంబాలఫు (అప్పాలపు) పండు, చెయ్యి బలుసుముల్లు, 

ఉం బట ఊరు ఉంటుంది. 

ఉం పోరు ”లుచును. 

ఉం కే రాజ్య ముంది. 

ఉండిన కొడుకు (బతుకును, 

ఉన్న తల గాచును. 

ఉన్న వాడిదే రాజ్యము, 

చేసే ఆఘాయి త్యాసికి ముడ్డి ఉందిగనుక భరిస్తోంది, 

కల్ల లపుట్ట, చేరు హారిశ్చం(దుడు, 

చక్కెర, హృదయం క్తెర, 
( నవ్వడం, నొసలు ఇక్కి-రించడం. 

ఏ ెట్టుకొసి (నో కెట్టుకుస) ₹లవచే ఊరగంగానమ్మా ! ట్ర ట్ర గ 
ఏ పాగడడం, నొసలు నెక్కిరించడం. 

మంచిదయితే, జాను మంచి దవుతుంది, 

< మాడాడుతుం కే, నొసలు “నెక్కి_రించినటు, 
“య ౧? 

మూసే మూగ, నోరు తెబిసే తాగ, 
దీ a) 



అగ 
oJ 

పంగనామాలు నాకొంప తీశాయి. 

పంచపాండన్రు లంకే మంచపుకోళ్ళవలె ముగురు కాదా అని రౌండు 

(వేళ్ళు మావించాడట ! 

పంచశుభం, పంచాశుభం. 

పంచాంగాలు పోతే నక్ష తాలు పోతాయా! 

పంచాగ్ని మధ్యమం దున్నట్టు, 

పంచినవాళ్ళకు పళ్ళు నోరు, 

పంచె (పంజ) శేలరా ప_తిధర ? 

పంటకు పెంట, వంటకు మంట. 

పంటపాచి పోయిన యింటిహీనం పోతుంది. 

పంట పెంటలో ఉన్నది, పాడి పూరిలో ఉన్న ది, 

పండనివడు పొటు ఎక్కు_న. 

పండనినేల పందుంకం కే పంజేనేల కుంచెదే వాలు, 

పండనినేల ఫు క్రైడుకం మే సండేనేల పందుం చాలు, 

పండ్ల చెట్టుకింద ముండ్ల కంప ఉన్నట్టు. 

పండా? కాయా? 

పండించేవాడు పస్తుం కే పరమాత్శకూ పస్తే, 

పండితపు తుడు శుంఠ, 

పండితమ్మన్యునకు పాదుకాపట్లాభి పేక ము (0). 

పండినా, ఎండినా పన్ను తప్పదు. 

పండుకోసం పోలే చెట్టు మోద విరిగిపడ్డట్టు, 
పండుగగడచిన హాచివ లె, 

సండుగతొలినాడు గుడ్డల కజవు, పండుగనాడు ము. పండుగ 

మణునాడు మజ్జిగ క అవు, 
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వండుగనాడుకూడ పాత పెళ్ళొ మేనా ? 

పండుగనాడు బువ్వ కరువు, పండుగ శే పనగా బట్ట కరువు 

పండుగనాడుకూడ పాత మొగుచజేనా ? 

పండుగ పెన దండుగ, 
మా 

పండు జారి పాలలో పడ్డట్టు. 

పండుటాకును చూచి సనరాకు me 

పండ్లు ఉన్న వానికి పప్పులు "లేవు, పప్పులున్ని వానికి పండ్లు లేవు. 

పండు పోయిన తలి చచ్చినట్టు, కండు పోయిన తను చచ్చినట్టు. 
గోన ౧ ౧౧ ౧౧ "హో 

సండ్లు చెట్లకు భారమా ? 

పంజేపంట పెమలోనశే తెలుసుంది. ( తెలియును). 
౬ నం. 

పంతులకు కట్నాలు, మాకు ఒట్నాలు. 

వంది ఎంత బలిసినా నంది కాదు, 

పంది శేమి తెలుసురా సన్నీరువానన ? 

పంది కేలరా పన్నీ రుబుడ్త్ (గిండి) 1 

పందికి పొరు లేదు, తేవిదకు తప్పు లేదు, 

పందికొక్కును పొతన బెడితే ఉంటుందా ? 

పరిదిగా పదేండ్లు బతి కేక న్నా నందిగా నాలుగేండ్లు బతీకితే చాలు ' 

(మేలు. 

పందిని నంది, నందిని పంది చేసినట్టు, 

పందిని పొడిచినవాడే బంటు, కందం చెప్పినవాజే కవి. 
పందిలాగ కసి పరగళ్ళమ్మట (పరగళ్ళ వెంట) వదరినటు, 

aa) 

పందిపాతఅప్పులు తీవుస్తుంది, కోడి కొత్తఅప్పులు తీరుస్తుంది. 

పంది బురద మెచ్చు పన్నీరు మెచ్చునా 2 

పంది రొజుగారూ ! పందిరొజుగారూ! వం చేసి వస్తున్నా రరోట్ 

వారిడీ వారిడీ తినిపించి వస్తున్నా నన్నట్లు, 
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పందిరి ఇల్లు కాదు, సరేశి మొగుడు కాదు. 

పందిరి పడి చచ్చినవారు, ఇల్లు పడి బతికినవారు లేకు, 

పంది చే పర్వతము, ఇల్లే ఇందలోకము. 

పందుము తిన్నవాడే పదిదుక్కులు దున్నగలడు. 

పంముము తిన్నా సరగడు పే, వదుం తిన్నా వకాదే. 

పందులు తినేవానిపక్క_నే వనుగులు గుబశేసేవా డుంటొడు. 

పకపక నవ్వేవాడు, గబగబ అంచేవాొడు కపట మెణుగరు. 

పక్క-ఇంటిపోరు బండుగంతె వేడుక. 

పకీర్షను కొట్టి పఠానులకు పెట్టు, 

పక్షికి పాశుపతము తొొడిగినట్లు, 

పగగలిగి (బతకటం, పామున్న ఇంట్లో (బతకడం ఒక శే, 

పగటి మాషాల్తీకి (దీపం స్యక్షీవాడికి) అనుమతి ఎవ్వరిచ్చారురా 1 

అం చే నాఅముదపు చేను ఇచ్చిం దన్నాడట ! 

పగటిమాటలు పనికి చేటు, ర్మాతిమాటలు న్మిదకు చేటు. 

పగడము లేని ఇల్లు, జగడము లేసి యిల్లు ఉండవు, 

పగబట్టిన (తాచు కాటు వేయకమానునా ? 

పగలు కొంగు లాగితే ఛీ అందట ! ర్యాతి చీకటిలో కన్ను గీటాడట ! 

పగలు చస్తే వాతికి లేదు, రాతి చస్తే దీపానికి లేదు. 

పగలు చూస్తే రాతి కలలో వస్తుంది అన్నట్లు, 

వగలు వ చ్పేసిన ప య్యెంచుకు పగులు పెండ్లామా ? నిత్యబూరెలు 

చేస్తే నిన్నెందుకు కొొడును (శ సెండ్లామా ! 

పగలు తల్లీ, రాతి భార్య అన్నట్లు. 

పగలు దానిగుణం మూచి రాతి దాని వెంట వెళ్ళాలి. 

పగలున్న్మి ద పనిచేటు, మాపుజాగరణ సై చేటు. 

షగలు పక్క_ చూచి మాట్లాడు ర్యాతి అదీ మాట్లాడవద్దు, 
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పగలు సట్టుకుం కే దిక్కు లేదు, ర్యాతి కనునంజ్ఞ ; 

పగలు పాతర లుండవు. 

పగలు రవీకటి, రావి హుటాహు ది. 

పగలెల్లా చారెడు నేసనాను, దివ్వ తేవే దిగ చేస్తాను అన్నట్లు, 
పగవానింట సది బిచ్చాలు పోయినా పోయినవేను, 

పచ్చిగా ఉం కే ఒదిమంది బంధువులు. 

పగవాణ్లి పంచాంగ మడిగితే మధ్యాహ్నానికి మరణ మన్నాడట ! 
పగలు బట్టల కన్పించకున్న మాపు గొతళ్ణెలు కన్పిస్తాయా 

పచ్చగా ఉంకు పారాడేదె, 'నచ్చగా ఉంచు 'వళ్ళిపోయేది. 

పచ్చగా ఉన్న దగు నస్ ఎచ్చగా ఉన్నదగ్గజు పండు, 

పచ్చజొన్న పైరు, గోంగూర, 

పచ్చడము నడల్పున బదిక జి లున్నా వైరు చెజుసకు, 

పచ్చడ మున్నంతె కాళ్ళు బాను, 

పచ్చనివరహాకం బి పుచ్చినగింజ నేలు. 

పచ్చనిపందిట్లో పట్టుకున్న పిశాచి ఎక్కడికీ పోదు. 
పచ్చనిపైకము గుజ్జము చచ్చినదాకానే. 

పచ్చిఆకు వరికి అచ్చివచ్చే ఎకవు. 

పచ్చికంకులు డాసరీ ! అం పే రాలినకాడికి గోవిందా ! అన్నాట్ట ! 

పచ్చికాయ తుంచిన సం డవుతుండా ? 

పచ్చికాయను పండవేస్తే ఫల మవుతుందా ? 

పచ్చి వలగకాయ గొంతులో పడ్డట్టు, 

పట్టణానికి పోయిన గాడిద సల్లెకు పోయిన గాడిదను కజుచిందట ! 

పట్టబగలు కన్నం వేస్తా -వమిరా (దొంగతనం ఏమిరా) అంకు నొ 

కడుపుకక్కు_ ర్తి నీ కేమి తెలుసును ? అన్నాడట ! 

పట్టపగలు చుక్క_లు పొడిపించినట్లు, 
అట 

స్తీ 
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పట్టినది చింతకొమ్మకాని ములగకొమ్మ కాదు. 

పట్టిన దెల్లా బంగారం, ముట్టన దెల్లా ముత్యం. 

పట్టినవాడు పరిగపిల్ల అం కే పట్టనివాడు మట్టపిల్ల అన్నాడట ! 

పట్టిపట్టి పంగనామం పెడితే గోడచాటు కెళ్ళి గో శేసుకున్నాడట ! 
పటి విడిచిన వుండ, పాతర 'బ్టైన బండ. 

పట్టిసం తీరానికి పలి గింజలంత మామిడికాయలు, 

పట్టుకొన్న వాడు "తాబేలు అం#ు గట్టునున్న వాడు కుందేలు అన్నట్లు, 

పట్టుకొన్న వాడు పరిగ అం కే పైనున్నవాడు కెల్ల అన్నాడట! 

పట్టుకొన్న వాడు మట్టగిడన అంట మైనున్న వొడు 'జెల్లథొంక అన్నా 

డట! 

పట్లుకొమ్నను నరుకుకొన్నట్లు. ట్ @ గా 
పట్టుచీర (బట్ట) ఎర విచ్చి, పీటలు పటోక తిరిగినటు. 

లు (A) లు గ 

పటు పటరాదు, పటి విడువరాదు. 
లు ౬ లు 

పటుపీ తోంబరం కటుకొన్న పలకవీట చంక ఇటుకోవాలి. 
యు రు లు 

పశేలువారి వడ్రపుణ్యాన, మాయత్త ముడ్తివుణ్నాన తింటినమా ! ఫుంటి 

కూర మెతుకులు, 

ప్యుడుబొ ట్టుంశే ఎదిలక్ష్మలు, 

పట్నం వోయి పుట్నంగింజ తెచ్చాడు. 

పశానులకు నేను బాకీ, పక్కీరులు నాకు బాకీ, 

పడగ చుట్టం, పాము పగ, 

పడగ పగ, తోక చుట్టం. 

పడతులబుద్ధి సెడతల ఉంటుంది. 

పడమట కొజిడు వేస్తే పొడుగుంటలన్నీ నిండును, 
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సడమట కొల్డు ఒడ్డితే (వేస్తే పందిళ్ళమిద రొజనాలు సండును. 
పడమట కొట్టు వేస్తే పాడిఆవు అంకె వేయును, 

పడమట పానురాపిట్టంత (పూశేడుపిట్టంత) మేఘం నడిస్తే పాతాళం 
బద్దలగునంత నర్శం, 

పడమట పూగేడువిట్టంత మొయిలు మేస్తే బండలు దొర్షి ంచేటంత 

వాన. 

పడమట (పొద్దు కుంకికే తూర్పున లేవదా 1 
పడమట మెరిసిన పదిగడియలకు వర్గం, 

పడమట మెరిస్పే సందిఅయినా సీళ్ళకు దిగదు. 

re కేటా... 2 నరిగ వెట్టకుంకే ఉత తృరవీధిఅమ్మ ఉరి పెట్టుకుందట ! 

పడవ ఒడ్డు చేరితే sed హు ఒకసొడ్డు. 

పడ్లచోశు వెతుకుకోవాలి. 

పడ్డవారు చెడ్డవారు కారు. 

పడిన గోడలు పడ్డ ట్టుండవు, 

పడిశము పదిరోగాలెట్టు. 

సడి లేస్తే పాతరలోతు తెలుస్తుంది. 

పడుకున్న వాడిపుట్టగోచి మేలుకున్న వాడు సెట్టుకొన్నట్లు, 

పడుకోవడం పాతగోడలలో, కలవరింతలు మి 'దైటిండ్ల లో, 

పడుచుకున్న ఇల్లు తుడుచుకపోతాది. 

పడుచుగుంట, కడుపుమంట, 

పడుచుపొందు ఫలం లేదు. 

పడుచుల కాపురం, చిదుగుల మంట. 

పడుచుసే సేద్యం పాకొసికి రొదు, 

పడుచుతో స సయ్యాట, పాముతో చెలగాట, 

సంతులు, గింతులు, పావుశేరు ల ఎగేసి కొడితే వడు 

గంతులు. 
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పంతులుకు కట్నాలు, మాకు పుట్నాలు. 

పడుచుతో పశువులు ఉంశునే వ్యవసాయం. 

"పడు పడుమనే సవలేగాని పడే నాసనతి "లేదు. 

పండాకు రాలుతుం కు పసరాకు నల్లబడుతుంది. 

పణ్యారం పట్టు దానప్పా ! అంక ఏచేనిసజ్జలు అన్నాడట ! 

పతిభక్తి చూపిస్తాను పాడుగట్టా! (మగడా) చెప్పులు తే నిస్పులు 

తొక్కు_తాను, 

e\ న్ పదిచాళ్ళు, ఆముదాలకు ఆరుణాళ్ళు. 

పదిచాళ్ళు, జొన్నకు ఏడు. లి య్య 
as 

క్రి 

క్రి 

గింజలు తింటావా + బసవన్నా ! అంశు ఆహో అన్నాడట! 

గి న ంజల గంత కట్టనా 1 బసనన్నా ! అంచ ఊహూ అన్నాడట! 

తి దేవునిమోద, భక్తి చెప్పాలమోవ. 

పత్సిలేని పూజ, పతంలేని అప్పు. 

పథ్యం చెడరాదు, సత్యం తెబ్బ రాదు. 

పథ్యం లేని మందు పాడుమంము. 

eA ౬€ 

పదము తప్పినా (పాస తస్పరాదు. 

పద మొకబానిన, రాగ మొకనంభ. 

పదలంనూలుపాగా లేనిది సంతులు కాడు. 

పద్దరాగాలగనిలో గాజు'పెంకు లుంటానూ ? 

పద్మాసనం వేసి కూచుం 4) సరమాస్నం వడ్డిస్తారా ? 

పదిఆమడలనర్షంత పరగ డగుజ్ఞుం పరుగెత్తే ₹ య 

పదికాకులలో కోకిల. 

పది పణములకన్న పదిఎకరములు నేలు. 

'వదిభత్ష్యూలు తినే లక్ష్ష షయ్యకు ఒకథ క్ష వము అకా [| 

సదివముంది కలవాడు కొండయినా పండిస్తాడు. 
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పదిమందికలవాడు సందఅయినా సేద్యం చేసాడు, 

పదిమంది కలవానిచే పాటు. 

పదిమంది చేరిన పని పొడు, 

పదిమందితో వావు పెండ్లితో సమానము. 

పదిమంది నడచింది బాట, పదిమంది పలికింది మాటు, 

పదిమందిలో వడ్డ పాము చావదు. 

పదియవనాటి ము క్రేదువవ లె, 

పదిరాళ్ళు వేస్తే ఒకరామెనా తగులడా? 

పది వేస్తే పచ్చిపులుసు, లేకపోతే ముండపులుసు. 

పదిసార్లు చోటు ఫిరొయించిన చెట్టు కాయదు. 

పదుగు రాడు మాట పాటియై ధర చెల్లు, 

పదను తప్పినా, అదను తిప్పినా పన్ను దండుగే, 

పందుము తిన్నా ఒరగడుపే, ఇద్దుము తిన్నా ఏకాశే, 

ననపండులో మామిడిపండ్ల రస ముండునా + 

ననకాయ దొరికినప్పూడే కద్దినం పెట్టాలి, రి 2% 

రి నసపండు తెచ్చి పళ్ళేంభో పెడితే తినలేని (చాహ్మాణుడు దిక్కు 
దిక్కులు చూశాజట ! 

పని అం పే నాఒక్లు భాంగిస్తుంది, బున్వం కే నాఒళ్లు పొంగినస్తుంది. 

ఒనికి ఎరాకు, తిండికి బహుఒరారకు. 

పనిగలవాడు పందిరి వేస్తే కుక్కత్ క తగిలి కూలిపోయిందట ! (కూల 
బజెనట |! ) 

పనిగలవారింటో సెసా (స ల వటాట, పనిలేనివారంటో పాపోసుల 
aa) 0... (౧ ౧౧ 

ఏటాట, 
aa) 

పని చేయనివాడు ఇంటికి దొంగ్క స న్న్న వ(నివాడు దివాణానిక్షి దొంగ, 

సని చేయనివానికి (ప్రగల్ళా లెక్కున, — 
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సని తక్కువ, (పాకులాట ఎక్కువ, 

పని పాతర బెట్టె జాతరకు పోయినట్టు, 

పని ముద్దా * పాటు (భాగ్యం) ముద్దా? 

పనియా ? పాటయా ? పండుకో మొగడా! 

పని లేక పశులుఇంటికి పోతే పాతగోడకు పూత పెట్ట మన్నాడట! 

పనిలేని పాపరాజు ఏం చేస్తున్నా డంట కుం చేటికొమ్ముకు “రేకలు 

తీస్తున్నాడు అన్నట్లు. 

పనిలేని మంగలి పిలీతల నారిగినాడట ! 

పనిలేని మాచకమ్మ విగ్రపాలు వీపికిందటు ! 

పనీ లేదు, పాటా లేదు, స ట్హతా |! సీకాళ్ళనై నా మెక్కు తాను 

అన్నట్లు, 

పనివాడు పందిరి వేస్తే పిచ్చుకలు వచ్చి సడతోసిననట ! 
పనివానికడు పున తినువాడు ప్యూనట్టు, 

పనివాడి పెళ్ళాం పాతచేట. 

పనిలేనివాడా ! పళ నళ్ళి రారా, 

పన్నులు "లేక బెన్నులు ప్క్వునాము, ఎన్ను లుం ఓట పందుం తిననా 

అన్నట్టు, 

పన్నెండు ఆమడలమధ్య (బావ్మాణుడు 'లేకవో తే యజ్ఞం చేయిస్తా 

నన్నాడట | 

పప్పుకూటికి జదిఆమడలు నెళ్ళ మన్నాను, 

పప్పు పై తము, బాము లె.త్యము. 

పప్పుచారు అడుగడుగుది, బురమాన్నం సెపెడి రుచి. 
మా 

_ పప్పులో ఉప్పు వేసేటస్పుడు చె ప్పేయమం'ే చెప్పు వేసి తీసి అత్తకు 

అంచుకు పెట్టిందట | 

సప్పుదప్నళానికి నీవ్లు పాపోసుబెబ్బలకు నేనా 1 
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పప్పుతో పదికబళౌలు తింకు ఫులు సెందుకు బుగ్గిలోకా | 

పప్పులు పెట్టి నకు మాస్పినట్లు, 

పప్పూలేని పులగం, ఉప్పులేని ధబ్బళం. 

పప్పు లేని పెండ్లి, ఉప్పులేని కూర, 

పప్పులో ఉప్పు వేసి భాగం కలిసినట్టు. 

పర్యదవ్యాణి బెల్ల నతీ . 

పరనింద గృహక్షయము, యతినింద కులశకై యము, 

పరాొయిపిల్ల గాజులు ఇడి తే చై కాసికి చేటు. 

పరాయిసొమ్ము పాపిసామ్ము, 

పటీగ ఏరుకునేవాల్లి కుప్ప దూసేవాడు (నలుపుకొ నేవాడు) "బెదరించి 

నట్టు, 

pt పరిహాసం “పెన చేసుకొని జాణతనం జన చేసుకొన్న ట్లు, 

oe: రా హానప్రు బాహ్మణుడికి పాము కరిస్తే మందులేక మరణించాడట |! 
పరువు చెడ్డా సుఖం దక్కా-లి, 

పరుగెక్కి పసులు (పశువులు) కాసే పొద్దు కునుకునా + 

పరుగెత్తి పాలు తాగోకన్న సిలబడి నీళ్ళు తాగేది మేలు, 

పరుగెత్తేవాళ్లి చూస్తే తిరిమేవానికి లోకువ. 

పరులసొమ్ము పాపిష్టి సొమ్ము. 

పరులసొమ్ము “వేలపిండి, తనసామ్ము దేవ్రడిసామ్ము. 

పరు విచ్చి పరువు తెచ్చుకో. 

పరువుకీ, కరువుకీ డబ్బు. 

పలుకేని వాళ్ళతో పదిఊోళ్ళవాళ్ళు గెలువ వేరు, 

పలకమ్మనవున్నా నికి (మార్షశిరపూర్లిమకు) పడమటికొమ్మ పూస్తుంది, 2 

పలకమ్మపుస్నా నికీ పడుగలు పడతాయి. 

పల్ల ముండేచోట నీళ్ళు నిలుస వి. 

శి 
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పల్లము దున్నినవాడు, సల్లకి ఎక్కి-నవాడు. 

పల్ల మునకు ఏడు దుక్కు-లు, మెజకకు నాలుగు దుక్కులు, 

పల్నాటిలో పోకకు సుక్టైడు దొరికితే ఆపోకా దొరకక పొర్షిపొర్రి 
వడ్చిందట ! 

పల్లికమ్మ (పలకమ్మ) గడిస్తే తల్లితో కలుస్తాను, 
పలుకు తేనెపట్టు, వీడికిలి కోతిసుట్టు. 

పలుగాకులకు మేలు లేదు, పంజుగొడ్డుకు పాలు 'లేవు, 

పలుచన పంటవేడుక, ఒత్తు భూపుల వేడుక, 

పలుచనిగాడ్డు పా "లక్కువ ఇస్తుంది. 
పలుచసిపైరు పొతరలు నిండును, 

పలుపు మంచిది చూచి బనరాన్ని కట్టు, 

సల్లగమారు, పట్టణంత లారి. 

పల్లె తిరిగినా ఏడే చీరలు, పట్నం తిరిగినా ఏడే చేరలు, 

పల్లెటూరికి పదిదారులు. 

పశువ్రలఎమ'వే పల్లెలలక్షి శ్ర (పంటకు బాట), 

పశువుల పాలు కసవునుబ ప్లై, 

పశువులరొచ్చుగుంతే, పంట కాపుగుచ్చుపాతర, 

పశువులు కాచేవాడు పొటు కక్క-అికు రాడు 

పశువులు వచ్చిన వేళ, పడుచు వచ్చిన వేళ, 

పననిపం డుండగా కసుగాయ 'తెంచినట్టు. 

వసరం ఒంటిపూట బడ్డ, (బావా గుడు ఒంటిపూట పడ్డా మానెడు, 

సరం లేత, పైరు మునుగు. (aN 

పసిపిల్ల, పాలకుండ (దృష్ట తగులకుండా చూడాలి. 

పసు (న) ఫు పు కొమ్ము ఇవ్వని కోమటి వ సారమంతా కొల బ్లలిచ్చాశట ! 

పసు (న ) వు మ ఇన్వని కోమటి బజూరం తా ధారపో శౌడట | 
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పసు (స) పుకొమ్ము పెట్టని కోమటి సట్టణమంతా చూరవదిలాడట ! 

(పనప్పు) కుంకుమకోనం సడామడైనా పమశాతాలి. 

పసుపూ బొట్టూ ప్రో పెళ్ళికి పిలిస్తే వెళ్ళక, "పెంకు పట్టుకొని పులు 

సుకు నళ్ళిందటి ! 

పసు ్ఞుము అరకు పెండి, ముసు౫నే అంశే నుండ మోసింది అన్నట్టు, 

పెశ్చిమోద గువ స్తై మృగాన్ని ఏసినట్టు (క్టొనట్లు), 

(పజలమా అ (్రాభువుల కోట, 

(పతిప్పకు పెద్దనాయును బెస్త ఈడన లేక ఇంటివాకు చచ్చొారట ! 

(పభువులచిక్త్కం మానులనీప, 

పయాణాలవారి హడాన్ఫుకికం పే పెళ్టైమోా సవారి హడావుడి ఎక్కువ, 

ప్రయాణాలు అబద్దం, (పసాడాలు నిబద్దం. 

(ప్రసాదానికి బలిష్టం, బనికి మోలఅదృష్టం. 

ప్రసాదానికి ముందు, పనికి "వనుక 

(పసూతినై రాగ్యం, పురాణనై రాగ్యం, శృశాననై రాగ్యం, 

(పజ్ఞలకు (పెగ్దెలకు పెద్దదావ చస్తే ఈడవ లేక ఇంటిల్లిపాది చచ్చారు. 

పాండవులవారి గంపొదన దుర్యోధనులవారి పిండాకూళ్ళకు సరి, 

పాకనాటిపతివ) తలాగ, 

పాకలపాటివారి రువ ల 

పాఖాలశెరువును జూచి దున్నబో తే గుండె పగిలినవట |! 
పాగా పంచకట్టు చూచి భ్యదిరాజు ననుకున్నాను, వీరరాజువటోయి 

పే రాజు ! 

పాగావంటి బంధును లేదు, అంగరఖా వంటి హరాంకోళు లేను. 

పొచిపండ్లవాడు వేర్చిపెడిశే, బంగారపుపండ్ల వాడు బకుక్క_తిన్నా డట ! 

పాచిముఖాన ఎస్పుడై తేనేం భూపాళౌలు చదవటానికి ? 
పాటకు నేన్ను అందానికి మాఅప్ప, 

సీర 
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పాటిమన్ను మేటిదన్ను . 
పాటిమోది గంగానమ్ముకు కూూటిమిోాదే లోకం. 

పాటిమోది న్యవసాయం కూటికై నా రాదు. 

పాటు కలిగితే కూటికి కొదువా? 

పాటుకు కోడెదూడ, కూటికి పాడిదూడ, 

పాటు చేతకానివాడు మాటలకు మొనగాడు, 

పాటుబడి శే భాగ్యం లోటా? 

పాడగా పాడగా పాట, మూలగగా మూలగగా రోగము, 

క పాడ్యమినాడు పాఠం సాగదు, హాథ్యం నాడు పని సాగదు. 

పాడిందే పాడరా పాచిసండ్లదాసరీ ! 

పాడిఆనును దానం చేసి పాలుమ్మాతం పితుకుకొన్న ట్లు, 

పాడికి పంట తమ్ముడు. 

పాడి గుట్టు, పంట రట్టు. 

పాడితో పంట ఓపదు. 

పాడి దాచవలెను, పంట పొగడవ లెను, 

పాడిససరము, పసిబిడ్డ ఒకటి. 

పాడి'లేని ఇంట పంట ఆగదు. 

పాడి'లేని ఇల్లు పాతాళలోకం. 

పాడిలేని ఇల్లు, పేడ లేని చేను, 

పాడు డారికి నక్క తలారి, 

_పొడుటోరికి మంచఫవుకోడు పోతరాజు. 

పాడుకొరిలో పొగజేవారు లేరు, నాకు నేనే పొగడుకుంటానని అను 

కున్నట్టు, 

పాడు గోడకై నా పూకి చక్కన, కోతిముండకై నా రాత్ చక్కన. 
పాడుబడ్డ ఇం'3లో పంజులు ఎ శ్తినట్లు, 
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పాతకజ్ఞ ఎన్ని నంక లున్నా బాగానే కాలుతుంది. 

పాతగుడ్డకుట్టు నూలుచేటు, 

పాతగోడకు పూత చక్క_న్క, కోతిముండకు రాత చక్కన. 

పాతచింతకాయతొక్కు- (పచ్చడి) పథ్యానికి పనికివస్తుంది. 
పాతచుట్టం, పాతచింతకాయపచ్చడిం 

పాతచేటకు పూత అందం. 

పాతచేటకూడా పనికి వస్తుంది. 

పాతతంగేడుపూవు పండుగనాటికై నా పనికివస్తుంది. 

పాతది పనికి రాదు, కొత్తది కొర గాదు. 

పాతదొంగ పట్టుబడకపోడు, 

పాతసని పట్టుకురా! పల్లెకు దొంగవు కాకురా ! 

పాతముండ కలవరిస్తే కొ త్తముండకు దయ్యము పట్టినట్లు, 

పాకముండలందణూ పోగ కొ త్రముండ తౌడు తెంపినట్టు, 

పాతరలోపడ్డ కుక్క_ తీయబో లే కరనవస్తుంది. 

పాత రోత, కొత్త వింత, 

పాతలంజ వీరమాత, 

పాత మెటిగి దానము, గోత మెటీగి బిడ్లను ఇవ్వవ లె. 

పాాత మెటీగి దానము, శ్న(తే 'మెజిగి విత్తనము, 

పాత లేనివా డపాతుడు. 

పాతికక లఅమ్మకు పాతిపెట్ట, 'వేవదీయ, 

పాతిక వట్టం, పరకిలాభం. 

వాతూరు బువ్లీ "నంకను శ్ర మొగుడిన లె, 

పాదపముకం కు సండ్లు బరువు, 

పానకంలో ఫుల్ల (పుడక) వలె (లాగు). 

ఫానకంలో పుడక, పంచదారలో కట్టి, 



పాచనెం పాడై పోయినా (పాణం కుదుటబడదు. 

పాన్పు చూచి పనరాన్ని కట్టు, 

పాన్పు సెబ్బశై తే పనరానికీ సెబ్బ శే, 

పాపటకాయ ఫొఆక నెంత? యాక పెట్ట చెంత? 

పటలో వెంట్రుక చెసే ప తితు, 
అప్ —£— 

పాపటం (నం) (డం) పదిసేద్యాల పెట్టు. 

పాపదోహానికి పోతే పట్టిదూచినట్టు. 

పాపము అని పక్క_ైళకుముక ఇసే పీకలేక ఫిరాాదు చేసినటు, 
ష్ణ అనాలి గి na) 

"పాప మని పెటిడంబలి పోసే కారం లేదని కేసరి శెక్కినట్టు, టు =o Ey గా 
పాప మని పాతచీర ఇస్తే, గోడచాటుకు (ఇంటి సనుకకు) పోయి మూర 

వేసిందట ! 

పాప మని పాలు పోస్తే, ఉడుకని ఉణుకులాడినాడట ! 

పాస మని పాలు పోసిలే, వల్లనని కుక్కకు పోసినాడట ! 

పాన మసి పాలు పోస్తే, వద్దని వ (ఒ) అకబోపినాడట ! 

పాపం లేకున్న శాపమే లేను, 

స ముంకే భయము, పల్ల ముంళు నీరు, 

పాప మెక్క- డుంకే భయ మక్క_- డుంటుంది. 

పావలేసిఇంటినో తాత తడి నళ్ళాడినట్లు, 

పాపా పసుపేమమ్మాా! అంశ పె ళ్ళయింది, ముసు గేమమ్మా ! అంశే 
మొగుడు చచ్చాడు అన్నదట ! 

పావీకి పరమాయునవు, లోభికి చిరాయువు, 

పాపి సము( దానికి పోతే అరికాలు తేమ కా చేదు 

పాపిసొము) పరులవాలు, (దోహిసొమ్ము దొంగలపాలు, 

పాముకాటు చీరతో తుడిస్తే పోతుందా ? 

పాముకాళ్ళు పాముశే ఎటుక (సాముశే "తెలియును, 
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పాముకు పాలు పోసి "పెంచినట్లు, 

పాముకు బదసిక మావపినట్టు. 

పాముకు విషం పండలో, జూతికి విం కండలో. 
BUR ల్లో ౧౧౧౧ 

పాము చుట్టము, ఘటన గః 

పాముతో చెలిమి, కతితో సాము. 

పాముతో చెలిమి, రాజుతో చెలిమి ఒకు. 
పాము ముదిరి కడకు గా వైనట్టు, 

పాములలో మెలగవచ్చునుగాని స్వాములలో 'మెలగరాదుం 

పాములు తేనివాశు వానవా మును సట్తుకొన్న టు, 
లు ౮౪ 

పామువివం పానే తీయాలి. 

పామూ వానరావు, బడతే (కా) ఏముగ రాదు. 

పాయసంలో నెయ్యి ఒలికినటు, 
గళ 

పారవేసుకొన్న చోటనే నకకుకోవాలి. 

పారిజాకముతో (పబ్బిళ్ళు సరితూగునా ! 
పా రెడుపిట్టకు టైటు. 

పాశేచీమచస్వుడు వినఒడునా 1 

పాశేబండ్ల కాళ్ళు వాచిన 
(౧ ~ 

పాలకోనం రాయి మోజూ వున్నాము, 

పాలను భూటనా* భాండాన్ని మూటనా + 

పాలపొంగు, పడురుపాంగు, 

పాలపొంగు మోలపొంగు. 

పాలలో పంచఛచదావ ఒలికినట్లు, 

పాలలో పడ్డ బని మ్ 

పాలసముదంలోని హంస బడియనీటి కాసపడునా + 

పాలికి వచ్చినచె (బడినది) బంచాముతేము, 
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పాలివారిని చెజచితివో పాడై తినో. 

పాలివానికి చేసిన మేలు, వీనుగకు చేసిన శృంగారము, 

_ పాలివాడు చస్తే పారెడు మ న్నెక్కువ. 

పాలివానితో, మాలదానితో సావాసం చేయరాదు. 

పాలు అమి శ్రనచోట రాళ్ళు మోసినట్టు, 

పాలు ఇచ్చే బక్లైను పోగొట్టుకొని పెనఎక్కేదున్నను తెచ్చుకొన్న ట్లు, 
పాలుఒల్లని పిల్లీ ఉన్నదా? 

పాలు కుడిచి కొమ్ము (గుద్దినట్లు. 

పాలు చిక్క-నై తే నన్న నెక్క-,సము. 
పాలు కౌగి దొప్ప పార వేసినట్టు, 

పాలు పాలే, నీళ్ళు నీళ్ళ. 

పాలువిండని బజై సలుమేత నేయును, 
పాలు పోసి పెంచినా పాముకు విషము పోవునా ? 

పాలు పోసి పెంచినా పాము కజివక మానదు. 

పాలు మాలితివో, ఆర్బుకొంటినో ! 

పాలేరు దున్నిననాడు అస్వులపాలు. 

పాలేరు దున్ని ననాడు పదిమందికీ అచ్పే, 

పాలేరువానికి గొడ్డు (పశువు) పోయినా, మారుశల్లికి (సవతితల్లి కి) 

బిడ్డ పోయినా దిగులు (బెంగ) లేదు. 

పాళ్ళు పన్నెండు, దెబ్బలు చెరినగం, 

పావలాకు పడుచుకుం కు సందుంబియ్యం "కి దొప్పింది. 

పాసినకూడు పదనుకు వస్తుందా ? 

పాసిన గుమ్మడికాయ చాపనయ్యకు దానం, 

పాసుముండా ! అంశ పట్టు త ల్లి ! అన్నట్టు, 

పాణం తీపా ? బెల్లం తీవా! 
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పాణ ముం ప బలుసాకు తిని (బతుకవచ్చు. 

పాణ ముండేవణకు భయము లేదు. 

పాణం పోయినా మానం దక్కి.చుకోవ లెను, 

పాణం పో యేటప్పుడుకూడా పడగ దించదు (తాచు. 

పాణావ సానసమయంలో సంచాంగం మాచి మందు పోస్తారా * 

పాయ మున్నస్సుజే సంతకాలు నెజివేజు, 

ప్రాయము వస్తే సందిపిల్లకూడా బా గుంటుంది. 

పా)రబ్బం బాగా లేకపోతే సెబట్ట సామె కరుస్తుంది. 

పాయాన బెట్టిన పంకైనా ఉండాలి, వయస్సుస గన్న కొడునవై నౌ 

ఉండాలి. 

పాాసకోస మేడ్చానే కూసుముండా ! అన్నట్లు, 

వింజారిమందు, లంజిపొందు. 

పింగిరి పింగిసుల్లన్న, రావిచెట్టు రంగన్న. 

వీంగు తెరచిన ఈగలదాడి. 

పింజరి పీకులాట, కురువ గుద్దులాట. 

పిండం ఆడవారి గర్భంబో ఏర్పడే మొదలు మొగవారిగర్భంలో వరాడ 

చెల లుంటుందటి ! 

పిండానికి గతి లేకపోయినా సెగ్గెలకు భళోటు లేదు, 

పిండి ఎంతో నిప్పటి అంతే, 

పిండికితగ పిడచ, 

పిండికొొద్దీ నిష్పట్టు. 

పిండికొద్దీ రొమై, తిండికొద్ద గొడ్డు (ససరం). 

పిండి గొన్న వానివద్ద రొక్రు గొన్నట్టు. 

పిండినిబట్టి రొప్రి. 

పిండీ, బెల్లం (బంగారం) పోగా పిడుకల కుచ్చెల శేడ్చినట్లు. 
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విండిబొమ్మను చేసి వీటమిాద కూర్చుండ బెడితే ఆడబిడ్డశనాన ఆది 

రదిరిసుడ్డదట ! 

పిండీ, (పోలు లేనిది పెం డ్లవునా 

పిండేవాడు పిండితే పిటుకురాయైనా పా లిస్తుంది. 
విందెలో పండిన పండు. 

పిచ్చి కుదిరింది రోకలి తలకు చుట్టమన్నాడట ! 

పిచ్చి కుదిరి తేగాని పెళ్ళి కాదు, పెళ్ళి అయి లేగాని పిచ్చి కుదురదు. 

వీచ్చిసుల్ల య్య వేమారం 'నళ్ళినట్లు, 

 పిచ్చివాడికి లోకమంతా పిచ్చి. 

పిచ్చివానిచేతిరాయి తగిలెనా తగులును తప్పెనా తప్పును, 
పిచ్చుక మిద (బహ్మోన్ర్రం. 

వీచ్చుగుంటులవాని పెండ్లి ఎంత? వైభవ మెంత + 

పీచ్చుగుంటుమోద భాగీరథి వచ్చినట్లు. 

పిట్టకు అలిగి పాశుపతము తొడుగనేల. 

వీట్టకు పు దెంత 8 

పిట్టకొం"దెము, కూతఘనము. 

పిట్టపిడుగున మోయింటిలో విందుకు చస్తావు, బిల్పపిడుగున మొ 

యింటిలో చావక. 

విట్లపోరు విట్టపోరు పిల్లి తీర్చింది. 
పిఠాపురం వెళ్ళి విడ లెడు నీళ్ళు తెచ్చినట్లు, 

పిడకపొగకు సిగ మూగి తే గుగ్గిలంపొగ శ ట్టూగనలెను ? 

వీడకలు తీసుకరారా సివ్యా అంటే నావిక్కలు నొన్తవి అవ్వా 

అన్నాడట ! - 

పిడతలో నూనె విడతలో ఉండాలి, బిడ్డలు బీరగింజల్లా ఉండాలి ! 
వీడికెడు పెడితే తీసికొని ఒక్క_టొక్క_ కే తిను, 
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పీడుగుకు గొడు గడ్డమా Uy 

పిడుగుకు, బియ్యానికి ఒక శే మంతమా ? 

వీకుగుకు వనారకూలా ? 

పిడుగుపడినవాని కొజవిని చూడినట్లు, 

పీడుగు బాటీన డొంకవ లె. 

వీడుగు మొ చన ఇతాయినల. 

పిడుగు (వేసిన తెలనొప్పి యాగునే ? 

పితి కేబఖై నిచ్చి, పొడిచేదున్నను తెచ్చినట్టు, 

త్త సత్తువ లేదు, పాస (ఇ) నాలకు మందు! 

ఆగ (కొవ్య సెంవ * 

వీడి పిల సెందుకు కొడ తావన్యూ! మళీ వచి నాగాని కొొటగలనవు. 
ర (౮ భి ద ae. లు 

వివి కంచం గోకినటు. 
దీ ౧౧ 

వీ తినము తయిదువవ తె. 
EO అణాకి 

పిత్తు మింగిన దాసరిలాగ, 

పినతెండి పెండ్లాము పీస5ిన్సీ కాదు, మేనమామపెండ్రాము మేనత్త 
కాదు. 

పీనతల్లీ పెట్టు, విచ్చిడానిఒట్టు. 

పీజ్జమిాద కొడి తే ఫిర్యాదు చేదు, 

వీఖిలచప్పుడేగాని దారి జరుగ లేదు అన్నట్టు, 
ఉం ౧ 

పీజ్లలు చూచి ర్సీ త్త "వేసినట్టు, 

ఫీటీకి బంటుకు తుమ్మాాస్థ 

పిటీకిముగడు చెబితే వినడు, గిల్లీ లే ఏడుస్తాడు. 
వీటికివానిబవింకం వీసరులో ఇంకును, 

వీణికివారి కే వీడిశడంత మోసాలు, 

= “య్ మద ౨32 పిలక పై నాట్య మొడనచ్చునుగాని పేనపై నాట్యి మాడ లేము. 

86 
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పిలవకుండా పోయినప్పుడు గంటకుండా పొమ్మానడ మే కట్నం. 

పీలవని 'పేరంటము, చెప్పని ఒక్క-పొద్దు 

వీలవని పేరంటానికి పోయి అడగని ఒక్క-(వొ ద్దున్నట్లు. 

వీల్ల ఉన్న డానికి పిత్త సందు. 

పిల్ల ఉన్నమ్మకు పిడికెడు చో కెక్కువ. 

వీల కా కేమి ఎబుగును ఉండేలు (వింటి) దెబ్బ ? 
మ్, 

పిల్ల కొయలకూ, పీటకొయ్యలకూ చలి లేదు. 

పిల్లకు సొమ్ము పెట్టిచాడు, గోడకు సున్నము కొట్టిదూడు, 

ఇజ్హిబ్ర కోనరం గడ్డి తింటారు. 

వీల్ల గలవాడు వీల్ల శేడిస్తే, కాటివాడు కాసు కేడ్చాడట ! 
౧m (Nn వీ 

పీల్ల చచ్చినా ఫుకుటికంపు వదలలేదు, 

పిల్ల నిచ్చిన చోటికీ, ఏతిరిదొడ్డికీ పోక తప్పుతుందా + 

పిల్ల నిచ్చినవాడు ఈగ, పుచ్చుకున్న వాడు పులి, 

పిల్ల పిడికెడు, గూని (ను గంపెడు. 

వీల్ల పుట్ట టక మొద బే కుల్ల గుట్టెపె 
aa) 

పిల్ల ఫుడిలేచే పాలు జా. 

పిల పెతే తృనం, పల్లెటూరి సావాసం, 

లల యినా కీతికంపు పోలేదు. 

ల ఛాఏలో పడ్డదిరా అం శు ఉడుకంబలి తొగి వసా క 

వీల ముడి గిలి ఉయ్యాల ఊాోచినటు, 
Ge aa) మడి, ౧౧ 

ల్ల ముద్దుగాని పిీయ్య ముద్దా గి 

వ 

na 

9 ps 

3 

లీ 

పిల్ల లున్న వాడికి, పసు లున్న వాడికి సి సి గ్లుండరాదు. 

పిల్లలు కసే కోడ లుంజు వద్దనే అత్త ఉందా + 

పీల్ల లెందరురా వీల్లోడా! అంశే పెళ్ళే "లేదురా చెద్దోడా | అన్నా 

డట 1 
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పిల్లలు లేని ఇంట్లో తాత తకుములాడినట్టు. 

పిల్లలు లేనిది ఇల్లు కాదు, పిట్టలు లేనిది తోట కాదు. 

పిల్లవాడు మూలానక్ష(తంలో పుడితే మూల వీకివేసుకుపోతాడట |! 

వీల్ల వానికి వీటి వేసి పిల్లకు చేట 'వేయుము, 

పిల్లాపిలగాడికి పెళ్ళి చేస్తే ఎలేసి ఎడం చేశాడట ! 

విల్లా ! వల్లా ! he నూనె ఎక్కడి దం కే మాఅమ్మ తొలి 

నమర్హ క్రీ మలిన మర్త క్ అక డున్నాను 1 అందిట ! 

పిలిచి పిల్ల నిస్తా మంచే కులం లేత (శక్కు_వ) అన్నట్లు, 

ఏలిచేవా రుం శే విగిశేవారు శానామంది. 

పిలిస్తే బిగిస్తే సరికాని వస్తే వాడిఅబ్బతరమా 1 

పిల్లి కండ్లు పోగోరును, కుక్కో_ పిల్లలు 'రాగోరును. 

పిల్లి కండ్లు మూసుకొని పాలు తాగుతూ ఎవరు ఎజుగరని ఎంచు 

ఫొన్నదట ! 

పిల్లికాలు ఎద్దు తొక్కితే ఎలుకమోద మోసాలు దువ్వినట్టు ! 

పిల్లికి ఎలుక సాక్షి. 

పిల్తీ'కి గంట క్షు "దెవరు ? 

పిల్లీ కి శాలగాటము, (చెర్లాటము) ఎలుకకు ( పాణనంకటము. 

పిల్లి కి "పెట్టినవాడు నాకు సెట్టడా 2 

పిన్తీ కి రొయ్యల మొలతాడు కట్టినట్లు, 

పిల్ కి రొయ్యల ములకౌడు కడితే అసుంటా పోయి నోట్లో "వేసు 

కున్నదట 1 

విల్లీ గుడ్డిది అని ఎలుక తోక (ముడ్డి) చూవినదట ! 

విల ల్లి తిన్న కోడి పిలిచినా పలుకదు, అత ము 

విల్లితోక ఎద్దు మట్టితే ఎలుకదిక్కు. ఎజ్జగించి చూచిందట ! 
కల్సి తోక బట తొక్కితే ఎలుకమ్మోద రసు దువ్యిసదట | 
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పిల్లి ని చంకలో పెట్టుకొని పెళ్ళికి వెళ్ళినట్టు. 

పిల్లిని చంపిన పాపం నీది, బెల్లం తిన్న పాపం నాది. 

పిల్లిని చంపిన పాపం గుడి కట్టినా తీరదు. 
పిల్లీ ని చంపిన పాపం నీకు, బెల్ల మాయని పాపం నాకు. 

పిల్లీ కాలు బక తొక్కితే ఎలుకపై మోసొలు శూవి౧నదటు ! 

వీల్ల పట్టిన ఈరువువలె, 

క ువ్యావాల. 

వల్లి (బాహ్నణవాంత, 

"పిల్లి (బావ్నాణుడు, వీట ము జెదువ. 

పిల్లీ మెడలో గంట కే "జెనరు * 

పీలి ముడిలో మలి పందిరి. 
౧౧ ౧ ౧౧ 

వీలి ముడిలో మలి శొల, 
౧౧ య ౧౧ 

పిల్లీ లేని పిసిని, వాన లేని వరద, 

విన్నీ వలన (తిప్పినట్టు. 

పిల్లి శాపాలకు (శాపనార్లాలకు) ఉట్లు తెగుతాయా ? 

పిలువని పేరంటమునకు వెళ్ళితే పీటకోళ్ళ దెబ్బ. 

(వి యం మహాలవ్సి, చాక గ నేశ్యరం, 

వ్ క్ర సన్నము, ఆకలి ఎక్కువ, 

వీకుడుగాసికి బయ్యపురొ క్రై, మూతి కడుగ నేతిబొట్టు. 

వీటకు, పి జకు వైరం (ము), 

ఫీతొంబరము ఎర విచ్చి పీట పుచ్చుకొని 'నెంబడి తిరిగినట్టు, 

పీతొాంబరము కట్టినమ శ్ర కీట చంకచే పెట్టాలి, 

పీనుగ ఎక్కడో గద్దలూ అక్కడే. 

వీనుగకు చేసిన జూతరవ లె, 

స్టీనుగకు చేసిన కృంగారంవ'లె, 
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వీనుగను పొడిచి బుల్లెము వాడు, 

పీర్సపండుగకు తిప్పాభట్లఆజ్ఞ్వా 1 

పీర్లు బీచ్చాని “శేడ్తిస్తే ముల్లా పంచదార "కేడ్చినాడట | 

(ప్రీతితో పెట్టింది పిడిశెడై నా చాలు. 
(వీతిలేని కూడు వీండాకూడు, 

పుంజం ఇెటింది బట్ట, లంచం పంప మాట, 
లు రి లు 

పుంటికూర తిన్నా పల్లు, వాయసం తిన్నా పరాయిగుడ్డ, 

సుంటికూరలో పుడక రుచి, మాంసంలో బొమిక రుచి. 

పుండు ఒకచోట, మం దొకచోట (౮ తొకచోట). 

పుండుకు పుల్ల మొగుడు. 

పుండు మానినా బెందు మానను. 

పుండు మౌనినా మచ్చ మానను. 

సృండుమోద కారం చల్లి నట్టు. 
౧౧౦ ౧౦) 

పుండుమోద దెబ్బవ లె. 

పుండుమిోద పుల్ల పొడిచినట్లు, 

Ww జస అం ఇ సుండుమోద సులుసు సుడ్డట్టు. 

ఫుండంత మానింది, చేటం"? ఉందె. 

పుండున్న (వేలి పు జఫలుతుంది, 

పృుంశుమోాద్దికి నూనె లేను, బూ? బొంచే (బూ కెలు నండవే) 

జ ఆ Y 3 4 - పుచ్చకాయలదొెంగా ! అం శు బుజాలు తడుముకున్నాట్ట | 

పుచ్చిన మిరియాల నా జొన్నలకు సరి తూగకవోవు. 

సుచ్చిన విత్తనాలు చచ్చినా మమొబనవు. 

స నగ ఒహ మునే ల న్ అర అద అడ పుచ్చుకున్న పుడు స్సతుడు సృష్టనం 3 సంతోపం, ఇచ్చేటప్పుడు 

ఇంటాయన పోయినంత దుఖం, . 
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పుచ్చువంకాయలు, చాపనిబయ్యాలు, 

పుట్టకు ధ్వ నెత్ని శే పుక్సైడు, మొగుడికి ధ్యాసెక్సి తే పుపడు. 

పుట్టంగ పురుడు, పెరగంగ "పెళ్ళి. 

పుట్టని బిడ్డకు (పిల్లకు) పూసలు కుట్టినట్టు, 

పుట్టని బిడ్డకు చేరు పెట్టినట్టు. 
పుట్టె బాదిన పాము + చ్చునా? 

పుట్టమన్ను ఎరువై తే సృటకొొద్దీ సంట, 
పుట్టమన్ను వేస్తే పుడమి పండును, 

ఫుట్టమిదిది నాది, ఫురంమిోదెది నాది. | 

పుట్టలున్న మడి, నట్టలున్న ఇల్లు చెడదు. 
పుట్టలో చేయి పెట్టి బాబోయ్ ! అన్నట్లు, 

ఫుట్టింటిఆశ, ఆముదపు జిడ్డు పోదట ! 

పుట్టి చచ్చినా వు్యతుడే నేలు. 

పుట్టించినవాడు పూరి మేపునా ! 

పుట్టిన ఇన్నాళ్ళకు ఫురుషముడు యజ్ఞం చేశాడు. 
అగు అయనే జ్న పుట్టనదాసికి పెట్టించే సోకు 

పుట్టిననాటిగుణము ఫులిఆకులళలో “వేసినా పోదు. 

పుట్టిననాటినుంచి వుల్ఫిగాడే మొగుడా 1 

పుట్టినపుడే గ (వాక (వాసీనాడు. 

పుట్టినపిల్లలు బున్వ శడిస్తే అన్య మొగుడి కడ్సిందట ! 
పుట్టినవానికి తమ్ముడు, పరువానికి అన్న, 

పుట్టినిల్లు పుణ్యలోకం, అ తేగారిలు ఆరళ్ళలోకం ! 
= ర టార్ "వ్ 

పుట్టినిల్లు వకాదళి, మెట్టినిల్లు గోకులాష్టమి. 

పుట్టుకతో నచ్చిన బుద్ధి పుడకలతొ గాని పోదు, 
పృట్టుణాయేగా ని పట్టుచాయ వచ్చునా 1 
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పుట్టుక కోగసణము, పుజ్జే కోబుద్ది. 

పుట్టుక చూసిన గరుక 0లేదు, గుణము మాసిన పీకిరిగద్ద. 

పుట్టుట గిట్టుటకొణ క్రే పెజటుగుట విజుగుటకొజ కే 

పుట్టువాసనా 2 పెట్టువాునా 2 

పుట్టుశాగ లేసిడి ప్టుళాగ ఏం (సయోజనం ? 
కు లు | 

సుట్టుశాస్తు)లా ? పట్టుశాస్తు)లా (; 

పుకు డిచ్చి పు, కుండి డిచ్చి కు _వాసికొను, 

పుశ్లైడు అస్వు గడ్డపార మింగిసదె. 

పుశ్లైడు అప్పయినా కాయవచ్చుగాని వివ్చి (పుప్పి మాటలు ఎవడు 

పడతాడు ? 

పుకుడు ఆముదము రాసుకొని (ప్టీంచుకొసి) పొర్గాడినా అంశేదే 

అంటును, అంటసిది అంటదు. 

సుశ్లైడు నువ్వుల్లో సడ్డా అతి కప అతుకుతవి. 

ఫుక్రైడువడ్త పై కుక్క వాన్సినట్టు 

పుశ్తువాళ్ళకు అన్న, "పెటీ గవాళ్ళకు తమ్ముడు, 

సుడుతూ స పతులు, మసిపగుతూ గతులు, 

పుడుతూ సోదరులు, "పసపగుతూ దాయాదులు, 

ఫున్నవమనాటి పురుషుడు, అమావాశ్యనాటి ఆడబడుచు. 

స? పూర్తి, అమావాస్య కష్టము 

పుణ్యం కలిగిన మొగని చేసికొం శే, పూనలలోని స 

పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు, దాసంకొద్లీ బిడ్డలు, 

పుణ్యంకొద్టీ పురుషుడు, వి క్తంకొద్దీ చాభనము, 

పుణ్యం పున్తైడు, పురుగులు తిక్ష్తైడు. 

సుణ్యాతు నిచేనికి ప ఫు క్రైడు వట్టలు. 

పుణ్యాని కంశే మూలనో. నను తోలుకొస్తాను ' "అన్నట్లు; 
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వుణ్యానికి పు్టై డిస్తే విచ్చికుంచమని వోట్లాడినాడట ! 

పుణ్యానికి పెట్టినమ్మాా ! న మొగుడితోపాటు పెట్ట మన్నట్టు. 

పుణ్యానికి పోతే పాపం వస్తుంది. 

పుణ్యానికి పోతే పాప మెదుసు వచ్చిందట ! 
పుణ్యానికి ఫలమే సాక్షి, బావికి జలమే సాక్షి, 

ఫుతఫుతలమాతమ్మాకు వాడికళూ డగానిి గడ్డకూడు రాదు. 

ప్యుతుడనై వేధింతునా? శ్యతుడనై వేధింతునా + పేమలేని దయ్య 

మునై వేధింతునా! 

సుతుడు లేకపోతే న్మతానకి పోహాడడా ? 

పుత్రులు లేకున్న పున్నామనవకం, 

పునర్వసు పుపష్యూలకు పూ రేడు అడుగినా తడవదు. 

పున్నమ్ము పెళ్ళికి చందు డుదయిం చినట్టు, 

స్రన్నానికి పూకి, అమావాస్యకు ఆఎగింఫు, 

పునుగు చట్టము పిండినప్టు. 

ఫు న్నెఫుచింకల పులును, పొగాకిత్తుల పొగుసు, 

పుబ్బ ఉబ్బువ్చి కు3సినా గుష్బుచ్చిచెస్పుకింవ నానమ. 
పుబ్బ కెరలి తే భూతం కెకలినప్టు. 

పుబ్బ శేగినా బూతు శేగినా నిలువదు. 

ఫుబ్బలళో చల్లేడానెకం టే దిబ్బలో చల్లేది మేలు, 

పుబ్బలో చల్లేవె, మబ్బుళో మొస్తుానేవ. 

ఫుబ్బ”ో ఫు, ముఖలో మాశిన సు. 

వుష్బళో పుక్తును చ్లేవంకొ, ఆశ్లేషళో అక్జ్కు చల్లేనె మేలి. 

పుబ్బలో ఫుళ్తుకుకంక, మఖలో మానెకు మేలు, 

పురా౭నై రా. ళం: (సఘా౨ివై రా శ్యం, శృశాననవై రాశ్యం. 

పురాణంలోని వంకాయలు ఫుబునుళోకి రావు. 
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పురాణం విన్నంతసేపే సరమార్థ చింత, 

పురాణం విన్నప్పుడు పు'క్రెడు బుద్దులు, అనకల పోతే అదవ బుద్దులు, 

వురిటాలికి ఫుళ్చాడెనా చాలదు. 

పురికిలోశనే నంది కొట్టినట్టు, 

ఫురిటిపిళకు చమురు లేదు, పఫూర్త్శఫుబూనెలు నండుకుందావూ 

అన్నట్టు, 

పుజ్ణు కారుతూ ఉం కే పోతరాజు సివ మాడినట్లు. 

ప్రుక్లో కొకబుద్ది, జిహ్య కొకరుచి. 

పుల్ల ఫొకబుప్పే, తెల కొకనాలుక, 

ఫుజ్జైనుబుద్ధి పడకలతో గాని పోదు. 

పులగము వు పుణ్యా తు దు పాయసం తిన్న వాడు పాపాతు డు, 

పులగముమోంద పస్బు, 

పున్తయ్యి వేమారం ('వేమవంం) 'నళ్ళి నచ్చినట్టు. 

ఫుల్నయ్యా పెండ్లాము పులుసు గాశచె, మెంతులు లేక గంతులు వేసె, 

వులిక డుపున పు మేక అజపు అజచినట్లు, 

పులికడుపున మేకపిల్ల పుట్టునా 1 

ఫులికన్న గిలి గొప్పది. 

ఫులి శాకలయితే పూరి తింటుందా ? 

పులికి తనకాడూ, పరకాడూ లేదట ! 

పులికి పుక్తినకూన పూరి మేయునోటు ! 

పులికి మల బెదురు, మలకు పులిబెదరు. 

ప్రులిగాడికి గిలిగాడు, 

ప్రులిగొన్న మృగము పెట్టున పడునే | 

వులి గోకటం, అయ్య es 

పులిచారలు వేశాయి అకృయ్యా! అం కీ ఫుడిసెకు వెనక్కు తీయవే 

కోడలా ! అన్నట్టు. 

87 
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పులి డాసర్భకు "పెట్టదు, 

పులి నాకి విడిచినట్లు. 

పులిని కోల వేసినట్టు. 

పులిని బట్టినవాడు పుణ్యాత్ముడు, వామును బట్టినవాడు పాపాత్సుడు. 

పులి నల్ల బడితే పులివాతలు నల్ల బడుతాయా ? 
పులిని మాచి నక్క వాతి పెట్టుకొన్నట్టు. 

పులిపక్కన జోరీగ ఉన్నట్టు. 

పులి పేదవడిన ఒసులవాం[ డె యెక్కా_డిరను కథ, 

లికడుఫున పిల్లులు పుడతాయా * 

లిపల వులివిలే, మేకపిల్ల మేకవిలే, 
na) ౧) (Mn ౧౧ 

పులి మేక ఒక్క_ శేవున నీరు (తాగు. 

డో (ట్రీ 

‘ 

పులి బక్క_ఒడితే చారికలు బక్క_బడుతాయా ? 

ఫులిమూద పుట, 

పులిమోసం పట్టుకొని ఉయ్యాల ఊగినట్లు, 

ఫులిమోసాలు కుందేలు మేసినట్లు, 

పులుసు వచ్చి మెతుకును కొట్టుకపోయినట్లు, 

పువ్వులతో నార తల కెక్కినట్లు, 
పువ్వు (పూవు) పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది. 

పువ్వులు వేడుశై న కడివోయినవా ళ్ళుడువంగవచ్చునే 1 

పుతొల (పుష్యమి) పూరిపిట్ట తడువదు. 

పుష్యమాసంలో పూసలు (గుచ్చ పొ ద్దుండదు. 

స్రవ్యమా నానికి పూనంత వేసంగి 

పుష్యమి కురిస్తే పూరిపిట్టయినా తడువదు, 

పుస్తె, పూసా ఫునిస్త్రీకి. 

'పూచింది ఒకఎత్తు, కాచింది ఒకఎత్తు.. 
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పూచింది పృుడమిఅంత, కాచింది గంత. 

పూచిన తంగేడు వేసినా, కాచిన వెంపలి వేసినా నేను పండుదును. 

పూచిన పూలెల్లా కాయ లైతే భామిమోడ చో చుడీ ? 

పూచినపూత చూచి పొంగి బోర్ల పడ తొడు, 

పూచే పూతనుబట్టి కాచే కా ఫుండును. 

పూజకన్నా బుద్ది, మాటకన్నా మనసు (సథానం, 

పూజకొద్ది ఫుకుషుడు, పుణ్యంకొద్ది పుత్రులు. 

పూజాపురస్కా_రాలు లేక బూజెక్కి ఉన్నానుగాని నై వేద్యం సెట్టు 

మరి నామహామ చూపిస్తాను, 

పూటకూళ్ళకు నచ్చినవాళ్ళకు పుట్టధర ఎందుకు? 

పూటకూళ్ళమ్మకు పుణ్యంతో పని లేదు. 

పూటబత్తేము, ఫుల్ల వలుగు, 

పూటలు మూడు, భోజనం ఒకటి. 

పూడ్చ లేనంత గొయ్యి, తీర్చలేనంత అప్సు, 

పూతకుముం చే పురుగు ముట్లంది. 

పూరణంలేని బూరె లేదు, వీరణము లేని సెండ్ లేదు. 

పూర్ణిమనాడు కొంగు సట్టుక పిలిస్తే రానిది అమావాన్యనాడు కన్ను 

గటి లే వస్తుందా + 

ఫూరా మునిగినవానికి చలేమి ? గాలేమి+ 

పూర్యోత్తృరమామాంనలకు భాబూఅమ్మగాడు వ్యాఖ్యానం _వాసినట్లు 

పూర్యోత్యరా లెరిగి పొత్తు చేసుకోవలెను. 

ఫూలచే రెత్సినట్టు. 

పూవు (పువ్వు) లమ్మిన అంగడిలో (ఊళ్ళో) వుడకలు (కట్టలు) అమ్మె 
నట్టు. 

సవ నుటగాన పరికరము. 
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ఫాను పోగు ఉంశు బుజ మెక్క_వలెనా ? 

పూసలతో దారమువలి, 

పూసుకురావే బూరముక్కా. ! అంకే నేనూ వస్తానే నేతిచుక్కా.! 

అన్నట్టు. 

“పెంటకుప్ప పెరిగితే పేదనైతు "ప ద్దగును, 

సెంట తినే బై కొమ్ములు కోస్తే మానుతుండా ? 

పంటమోాద పంట, మంటమిోద వంట. 

సంటమోాది చెట్టు (పబలం, వీరు వోసిన చెట్టు నలల 

“పిండామే పెరుమాళ్ళు, 

"పిండ్తామా 1! నీకు దండము. 

సిండ్రాము బెల్లము, తల్లీ దయ్యము. 

పెండ్లి అయి నఇంటిలో ఆరు నెలలు కజువు. 

పెండ్లికి చేసిన పప్పు చేరంటాం[డు చవి చూడ (వాచవికి) సరిపోయింది 
పెండ్లికి వచ్చినవాళ్ళం తా పెళ్ళాలే. 

"పెండ్తి క్రి వచ్చినవాళ్ళం తా పెండ్లి చేసుకుంటారా ? 

సెండ్రికి నెడుతూ పిల్లిని చంకను "పెట్టుక 'ఎళ్ళినట్లు. 

"పెండ్తి కి వెడదా మంకు వెళ్ళిపోదా మన్నట్లు. 

పెండి కాలును | పెదవు లెండినాయి అంగు నీ నెన్న డొచ్చినా 

వమ్మ | సిలువుకండ్లు పడినాయి అందిట ! 

"పెండి కొచ్చినవారు వారే చేస్తారు, పండ్లామా ! నీపై అలిపించుకోకు 

"పెండ్లి నాటిసాఖ్యం లంఖగాలనాడు తలచుకున్నట్టు. 

"పెండ్లిని చూస్తూ ఒక డుంశు పెండ్లాన్ని చూస్తూ ఒక డున్నాడు, 

“పెండ్లి మర్నాడు పెండి కొడుకుముఖాన పెద్దమ ణి వేళ్ళాడుతుంది. 

పెండ్లి వారికి పెండ్లి సందడి, అడుసుకాళ్ళ వాడికి దోమలసందడి, 

పెండ్లి వారు వ "పెరటిలో దిగినట్టు. (దిగినారా !) / 
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J 
3మి నందడిలో పుస్తె కట్ట మరణాడట |! 

లకోసం పెళ్ళాడానుకొాని కూడు పెట్టడం కులాన లేదు el >| 

కరాసె పుంజుకు ఈడు వస్తుంది. 

కూసే పుంజు శేరుతుంది. 

గతులు లేకున్న పుట్ట గతులు లెవు. 

“పెట్టగల బచ్చలివాదు కొనగల గేదె మేసిపోయింది. 

ఖి,లీ బీబీ cf ef శ్ 659 

ox న 

ఓలా 

ల a గై 
ఆతి 
గె ల (9 

(౯ 

"పెట్టదు వీన్నాం, పోయదు విన్నాం, పిన్నానికి నాకు ప్రాణం ప్రాణం, 

పెట్టనమ్మ సెట్టనేపెట్టదు, 'పెగ్టేముండ శే మొచ్చింది పెద్దరోగం ? 
న 

"పటనమ్తా ! పెఫీఇలయినా చమూపెట్లు. ట్రనమ్మా ! పెక్టుఇల్ల ట్ర 
పెట్టితే తింటారుగాని, తిడితే పడతారా ? 

పెటితే పెండి, పెటకుం కే _శౌద్దం 
©) ౧౧ ౬ రు 

"పెట్టి చెప్పితినో, పెద్దల తిడితినో, 

పెటినదంతా చురుకాదు, కన్నదంతొ "కాన్పు కాకుం 

పెటినదంతా చైరు కామ, నట్ దంతా బిడ్డ కాదు. 

చెట్టినవైరంతా మ్యపాలై చే వలు బతుకు కట్ట తగన చాటువు. ల్ 
ల్ల స్ 

ప] 
పెట్టనమ్మకు ( పాణపహోని, పెట్టనమ్ముకు జన్సహోని, 

జ్ఞరీ మ. నట... వ్? Cr పాపాన పోవు, 

"పెట్టనవానికి తెలియును సవా 

సెట్టినవారికి పుట్టించే Tees 

పెట్టిన పెళ్ళి గోరు, పెట్టకున్న చావు గోరు, గ 

|] -శృటిపూా య్యనమ్మ కొట్టవచ్చిందట ! 

వెట్టిపొయ్య నమ్మ కొట్ట పొమ్మన్న దటి. ! 

పట్టపోయనిపద్దమ్మా ! కుట్టు బార గుర్ల వే, 

'పెట్టిపోయని మొగుడు కుట్లు. 'వడల పొడిచినాడట | 
గో 

Cf 
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పెట్టుకు ఆయం లేదు, తిట్టుకు సింగారం లేదు. 

పెట్టు చుట్టము, వాగడు భాగ్యము. 

"పెట్టుపోతలు "లేని వట్టకూతి లెందుకు 1 

ట్టుపోతలు శాశ్యతములా ' ? 

పశ్చైగదరా పోలా! అం ఓ, వడవక తీనే అయ్యా ! ! అన్నాడట! 

పెట్టఅమ బుద్ధిలో ఉంశు ఏబంతినై నా పెడుతుంది. 

ెడర్గానికి, “పిద్దరోగానికి మందు లేదు. 

పెడితే పెండ్లి, “పెట్టకపోతే పెటాకులు. 

డిలే శాపం, ఇస్తే నరం. 

"పెత్తనం చేసేవాడు, పెంటినంతానం కలవాడు అందరికీ లోకువే. 

సెత్తనాలకు వోనం దే పెండ్లి కుదురుతుందా ? 

“పెత్తనానికి పోతే దుత్త చేతికి వస్తుంది. 

“ప్తెత్తరమావాళ్యకు "పెద్దరొ నై యినా నన్నాడు. 

పెదచావగారు గ. సమము. 

సెదవికి మించిన పల్లు, (సమిదకు మించిన వ ల 

పెదవి దాటితే పృథివి దాటుతుంది. 

-పెదవి దాటితే "పెన్న దాటుతుంది, "పెన్న దాటితే పృథిని దాటుతుంది. 

పెదవి మందహాసం, హృదయం చం(దహోసం, 

"పెద్దఇంటి బొ క్రైఅయినా కావాలి, పెద్దచెబువునీరై నా కావాలి, 

పెద్దఇంటిబొ శ్రై, ఎద్దులున్న వ్యవ సాయం. 

పెద్దణంటిజుంకు, పెద్దచెజువుకంపు కనపడవు. 

పైద్దఇంచేఆంకు, "పెద్దమనిపి. బొంకు “తెలియవు, 

పెద్దక్క-ఓలి తలే, చిన్నక్క-ఓలి తెగుతుంది. 

సెద్దకొడుకు పెండి అసురభోజనం, 

పెట్ల చెట్టుకు సుడిగాలి సెనుభూ తర్ణి 
pr 
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“పెద్దతల 'లేకవోతే. గొతై3ల తెచ్చుకొ మృన్నాడట ! 

సెద్దపులిఎదుటయినా సడవచ్చునుగాని నగరివారంఎదుట ఒడరాదు, 

“పెద్దప్రులిచాటుకు పోయిన ఎలుకకు నమిలే గండుపిల్లి నల్లితో సమానము, 
పెద్దపులి తరుముకువచ్చినా హజారంమనుందరికి పోరాదు. 

పెద్దపులి తరుముకునచ్చినా కోంసాలివారిదుకాణంలోకి పోరాదు. 

పెద్దపులి పేరంటం పెట్టునా ? 

పెద్దవులిమిద స్వారి వః సేవాడు భూమిమిాద నడవలేడు అన్నట్టు, 

"పెద్దమనివి.సి చరంటాసికి పిలిస్తే అడ్డిసేమపసువు ముడ్డి కే సరి 

పోయిందట ! 

పెద్దము తైెదువు సద్దు చేయదు, చిన్నపిప్ల చిందులు తొక్కును. 

పెద్ద రెడ్డికొంగు పట్టుకొన్న ట్టు. 

పెద్దలఉసురు సెనుబామై తగులును, 

పెద్దలకు పెట్టరా చేచీల తెలపాగ, 

పెద్దలతో bans వీరులతో పోరు. 

పెద్దలమాట చద్దిమాట. 

సెద్దఎమాట పెటుగుకూడుమూట. 

సెద్దలులేని ఇల్లు ఎద్దుల కొటిక. 

సెద్దలులేని ఇల్లు సిద్ధులులేని మఠము, 

"పన మే మెణుగును పెసరట్టు రుచి! 

పెన్న చాడితే వెకమాళ్ళడే సేవ 

పెన్న రావడం 'వెన్న కరిగలోపలః 

సెన్నలో మాన్యం పట్టనట్లు. 

చెన్న వస్తే పెద్దలకు ముస్ఫు. 

చెన్ని ధికన్నట్టి పేదచందమున, 

పెనుగొండకు పిల్ల నివ్వరాదు, రొర్గానికి ఎను నివ్వరాక్ను 
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పెను ఇకట్లవారిమం(తందెబ్బ అంచు కవు Me ey పోతుంది. 

పెయ్యను పెంచితే చేదరికం లేదు. 

వెయ్యను కాచమని "పెద్దపులి కిచ్చినట్లు. 

"పెరటికిపోయినవానిని తన్న లేక పెంటను తన్ని నట్లు, 

"పెరటిచెట్టు మందుకు పనికిరాదు. 

'పరలాంసా బెల్ల 0. 

సెరుగగా పెకుగగా పెవదావగాకు కోతి అయినట్లు. 
పెకుగుట ఏజుగుటఫొటు తే. 

సెబుగుకును, వులికడుగును పెనకువ అయినట్లు, 

"పెటుగు పెత్తనం చెజచును. 

సెబుగురాచుకొన్న వానకి బుగ్రిభయ మేమి? 

పెటుగ్యూ వడ్డూ కలిపినట్లు, 
పెరుమాళ్ళకు పూజ, పెండ్లి కి చాజ, 

పెరుమాళ్ళకై నా పెట్టువాడే చుట్టం, 

సెకుమాళ్ళకోనం పెద్దకొలుపు పెడితే పిడుగు పడ్డట్టు పించేవర నచ్చిన 

దట! 

పెళ్ళాం పోతే పెండ్లికొడుకు. 

పెళ్ళాం బెల్లంముక్క-, తల్లి మట్లిజెడ్డ. 

పెళ్ళీరా బాబూ ! అంకు వెళ్ళిరా బాబూ ! అన్నట్లు, 

పెళ్ళి కెళ్ళిన యింటిన వలన వెళ్ళ బు చలనం ! 

శే బావుంది, పప్పు వండితే మరీ బావుంది. 

“పెసరకు పెరగాలి, పనరానికి నోటిగాలి (పమాదం. 

“పెనసరగింజకు పెసరగింజ తక్కువా ? 

సెసరచేలో పోగొట్టుకొని వప్పఉికలో చేవులాడు, 

చేగుచుట్టమా 1 పెట్టుచుట్దమా ! 

ణీ 



'పడకుప్పకు దృష్రిమం(తమా | 

చీడళో మైన ఉల్లి గడ్డవ ల. 

ek డా బెల్లం ఒకే (ఒకటి చేసినట్లు), 

elk ర్ట ముదిరి వెండ్లికొడు కగు, 

దకు పెన్నిధి దొరికినట్టు. 

ద్ (రాలి) (వాని) కోపం “పెదవికి చేటు, 

దలబిగువు, సాదులతగవు. 

"వేదవాడా ! పెసలు చల్లుకో, 

eh అ eb eb eb దవాని పెళ్ళం వొడశకెల్ల వదిన, 

దవాత్ణై మూసే పేలాలు (తుళ్ళును. 
జాలి 

eh eb ర ర్త న తం "పెండ్తానే ఆస్తి, | 

దవానసికి పెండామే భార్య. pg టా! బ్ బి 
ఖ్ దల హా 

దకు తగల (వా హర 
రి 

దవానిశే పజెరా పెద్దపిడుగు. 

దవానివెంట సజెనమా జోరీగ, 

ను కుక్కినా కుక్కుతాడు, చెవి కరచీనా కరు సాడు, 

నుకు పెత్తన మిస్తే తలంతా తెగ ఫొంకిందట ! 

eh eb 

gh eb జీ 

eh బీ నుకు పెత్కన మిస్తే పెనరచేను నాచే అన్నదట ! 

నే మెటుగును పెడతలకండూతి (దురద) 1 

"పేరంటానికి వచ్చి పండి కొడుకునరస ఏ మన్నట్టు. 

వీరు ఒకరిది, నోరు ఒకరిది. . 

చేరు నేతిబీరకాయ, చీరి చూస్తే చేతిచుక్క_ లేదు. 

చేరు ఒకరిది, పెత్తనం ఒకరిది 

ఛు గంగానమ్మ (గంగాభవాని), తాగబో తే నీళ్ళు లేను, 

eh 
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eb లో ఏ గొప్ప (పెద్ద, ఊకు దిబ్బ. 
పెవమాళ్ళది, నోరు తనది. 

పల్లకీమిాద, కాలు నేలమోావ, ల లీ 

ళీ ల భ్ పెండి వాండ ది, తిండి ఇ్రంగివాండ ది, 
౧౯) రు (౧౮) 

th లీ ర్త "పెత్త నం వెజచును, 

క పెన్న మోసినది, ఒళ్ళు (గుద్దు నేల మోసినది. 

"చేరను పెనిమిటిది, అనుభవం మామగారిది. 

లీ 

“పేరు చేరయ్యది, పిల్ల ఉమ్మడిది. 

జాపీరు లేని వ్యాధికి సెన్నేరుగడ్ల మందు. 

చేలాలు చల్లి దయ్యాల లేపినట్లు. 

పలికై నా పిండి కట్ట మన్నారు, 

పై ఆకు రాలితే కిందిఆకు నవ్వినట్టు, 

పె కం భాగవతంవారికి, తిట్టు చాక లిమంగలివాళ్ళకు. 

పైకం (పై సా) లేనివాడు సర (స్రీ వర్జితుడు. 

పై చట్టంలో పరమాన్నం పాసరా ! నన్ను లేపరా అన్నట్టు. 
పై చాలులేని పైరు, పగలిఅంబలిలేని మనిషీ. 

క్ పై త్యరోగికి పంచదార చేదు. 

చైత్యం లేదు, శే: వం లేదు, i ల్తబు పముతు. 

పైన సటారం, లోన లొటారం. 

పైన పడ్డ మాట, మడిని పడ్ల నీకు. 

పెన పాశే పక్షి, కింద పారే చీమ, 

పెన మంట, కింద మంటు కడుపులో మంట, కాలు నిలిపితే ఖామందు 

తంట, 

పెర దోలితే పక్కి పండును. 

పె రగాలికి పకి చెట్టు ఫలించును. . 



తెలుగు సామెతలు 999 . 

పెరగాలి తగిలితే పంట ఉరవు. 

"పైరుకు ముదురు, సనరానికి లేళ, 
పైరుకు రాగులు, భాగ్యానికి మేకలు. 
పైరు మార్చిన సంటపెంఫు. 

చెసా! పెనా! ఏం జేస్తా నంశు (పాణంవంటి మి(తుణ్ణి పగ చేస్తా 

నందిట ! 

పైనా పైనా (పాణం తీస్తుంది, వీసం ఏనం ఇ ల్లారుస్తుంది. 

పెనా (పాణఘాతికి, 

చుసాలో సరమాత్ము డున్నాడు. 

పొంకళణాల పోతిరెడ్డికి ముప్పైమూడు దొడ్డు, మూడు ఎడ్లు, 

పొంగినం తా పొయ్యిప్తాలే, 

పొంగిన పాలు పొయిపాలు, 

పొంగిన పుడిసెడు పోయె, 

పాంగేకాలానికి బలుసు, (మగ్గోకాలానికి మామిడి. 

పొంగేపాలమోద నీళ్ళు చల్ల రాదు. 

పొంగే పాలు, నలి దీపం ఆర్చరాదు. 

పొక్క-టిరాళ్ళకు పోట్లాడినట్లు. 

పొగతోటకు పొడినేల. 

పొగాకు అడుక్కో-వాల్కి అందలం బయట పెట్టరా అన్నట్టు. 

పొట్టకరుకు తిన్న వారికి ఊచబియ్యాలు లేవు. (ఎలా వస్తాయి 2) 

పొట్ట కిచ్చినా, బట్ట కిచ్చినా భూ బేవే. 

పొట్టకు పుక్షైడు తిని అట్టకు ఆదివారము, 

పొట్టతిస్పలకు చేరి పోతు లాడించాలి. 

పొట్టనిండ చీరికలు, న్యగికాళ్ళ కురుపులు, 

పొల వకు న సము 
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పొట్టకాయకు రాయి కడితే సరిగాని కుక్కతోకకు గడితే ఫల మేమి 4 
పొట్లచెట్టుకు (పాదుకు) పొరుగు గిట్టదు. 

౧౧ © ౬ 

పొట్టి గట్టి, పొడుగు లొడుగు. 

పొట్టితోకగల కోడె పొడిచినా నడవదు, 

పొట్టిపోతరాజుకొలువువ లె, 

పౌొట్టివానికి పుస్రైడు బ్రురులు, 

పొట్టివానికి మితిలేని పొలతివాంఛ, 

పొట్టివాని నెత్తి పొడుగువాడు కొగ్షై, పొడుగువాని నెత్తి చేవుడు కొన్లై, 

“పాటు తిని ఫుషిలు చేయాలి. 
A) Alng 

పొ స్టళ్ళు పోట్లాడుతుం కే నడుమ నక్క వచ్చిందట ! 

పొడిచే ఎద్దు జెదరును. 

పొడు మెక్కి-ం౦చే ముక్కు, పొగ పీల్చే నోరు శభంగా ఉండవు. 

పొత్తుకు మళయాళం, సంబంఛానికి సాంబారు. 

పొత్తుమాట పొసగని మాట. 

పొత్తులపనిలో పిత్తుక చచ్చినట్టు. 

పొత్తులమగడు పుచ్చి చచ్చెను, 

పొదుగు కోసి పాలు తాగినట్టు, 

పొదుగు చింపిన పనరం పోతు నీనుతుంది. 

పొదుగు లేని ఆవు పాలిస్తుం కు నాలికలేని పిల్లి నా శేస్తున్నది. 

పొద్దుగాని పొద్దులో పెద్దిగాని పెళ్ళి. 

పొద్దుటనుండి పి త్తినపిత్తులు సోలెడు లేవు అన్నట్టు. 

పొద్దుట "లేవని కాఫుకి పొలం ఇచ్చేది గడ, 

పొద్దుటవచ్చిన వాన, పొద్దుతిరిగి వచ్చినచుట్టం బోరు, 

పొద్దుటిది పొట్టకు, మాసటిది బట్టకు, 

పొద్దుతిరుగుడు, డొంకతిరుగుడు. 



లేళలుగు సామెతలు 301 

పొద్దునవచ్చినవాన, మధ్యాహ్నంనచ్చిన చుట్టం ఉఊరశే పోరు, 

పొద్దున్నే వచ్చినవాన, (పొగ్గెక్కి-నచ్చిన చుట్టం వదలరు. 

పొద్దూ పోదు, న్మిదా రామ, పదా ఎమీ! ఒకపాటయినా పొడవే 

అన్నట్టు, 

పొొద్దుకలుగ లేచినందుకు చాట తప్పినందుకు. 

పొమ్మనక్క_జు' లేదు పొగ బడితే బాలు, 

పొమ్మన లేక పొగ ఇట్టినట్టు, 

పొయ్యలు చెడ్డదినంభో వేయాలి, పెండ్లిండ్లు మంచిదినంలో చేయాలి, 

పొయ్యిఅరిస్తే, చుట్టాలు వస్తారు. 

పొయ్యి అరిస్తే బంధువులు, కుక్కలు అరిస్తే కజవు, 

పొయ్యి ఊదమంే కుండ బద్దలు కొట్లాడట ! 

పొయ్యి ఊదలేనమ శ్ర వఏడుమనువులు పోయిందట ! 

పొయ్యి ఊదిసమ్మకు బొక్కెడయినా దక్క_డా ? 

పొయ్యి (ైక్క- వెన్న ముద్దన లె 

పొయ్యి ఎక్కి-నమ్మకు గుడ్డ కాలును, 

పొయ్యిలో ఉప్పు పోసినట్లు. 

పొయ్యి సెగ పాంతకుండకు తెగులకపోదు. 

వొ ర్లించి, వా ర్థించి కొట్టనా మోసాలకు నున్ను కా లేదు అన్నాడట J 

పొరుగమ్మ సతి గెట్టుకుం Ey ఇమగమ్మ ఉరి పెట్టుకుందట ! 

పొరుగింట చూడరా నా పెద్దచెయ్యి. 

వారుగింటిచానపాడికం కు, తనఇంట గిద్దపాడి మేలు, 

పారుగింటిఅట్లకు తిమ్మానం "కాచుకుందట |! 

పొరుగింటిఅట్టకి నెయ్యి కాచినట్లు. 

ఫారుగింటికలవాం వినవేడుక. 

ఫారుగింటి పుల్ల గూర రుచి, 
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పొరుగింట్లో అట్లు పోస్తూఉం శు తనదాకా రాకపోతాయా 1 

పొరుగు పచ్చగా ఉంకే పొయిలో నీళ్ళు పోసుకున్న ట్లు, 

పొరుగున జగడమైన పోలెలు తిన్న ంతవిలువ. 

పొరుగుబిడ్డను దింపి లోతు చూచినట్టు, 

పొరుగూరివాకిరీ, పొరుగూరిన్యవ సాయం తనను తినేవేకాని తొను 

తినేవి కావు ! 

పొరుగు దట్లు వోసితే, యింటిది పోళెలు పోస్తుంది. 

పొరుగూరికి పోతే పోతుండా కీడు? 

“పొలములోని ఆబోతును సులి గొన్నట్టు. 

పాళ్లు దంచి బియ్యం చేసినట్లు. 

పోకపోక పొరుగింటికిపో చే రాకరాక శెండుమాటలు వచ్చాయట ! 

పోకము డిప్పుతూ కోకనెల అడిగినట్లు. 

పోకలకుండ చటాతిమోద పగులగొట్టినట్లు, 

పోచమ్మకు, కందూరు పీర్షకు బోనాలు, 

పోట్లాడేకోళ్ళు పొడిచినా పోను, 

పోటీకి సాటి లేదు, 

పోతుగాడిదను ఎక్కి. తొము శ విజిగినట్టు. 

పోతున్నా నం పే నీయంత పోతుకు మే "లేడ తెచ్చేది అన్నాడట ! 

పోశేపల్లి వారికి పప్పే సంభావన, 

_పోయినకంటికి మందు వేయబో తే ఉన్నకన్ను ఊడిపోయిందట ! 
పోయినచో కెల్లా పొగాశే అడిగితే. 

పోయినది ఒర, ఉండేది క శి, 

పోయిననీళ్ళకు కట్ట పెట్టినట్లు. 

పోయినమగడు పోయినా పొన్న కాయలా గుండు కుదిరింది, 

పోంగా పోరగా సైమోదబట్ట బరు వవుతుంది 



తేలు సామెతలు 8083 

పోరానిచుట్టము వచ్చాడు, బొడ్డు వంచి తములపాకులు కోయ 

మన్నట్టు. 

పోరానిచోట్లకు పోతే రారాని నిందలు రాకమానవు, 
పోరినపొరుగు, రాచినకుండలు మనవు. 

బోదు నష్టం, పొందు లాభం |! 

పోరు లేనిగంజి ఫుడిసెడెనా చాలు (పో సినం తేవాలు), 

పోరుకు చాలక  పొయ్యిదగ్గజ సండిత్కే బొంత కాలి పోయె 
నారాయణా ! 

పోలనాటిలో పోకకు ఫుక్రైడు అమ్మితే ఆపోకా దొరకక పొర్లిపొరి 

ఏడ్చిందట | 

పోలికి నచ్చిన భోగానికి పొళ్టులుకు నచ్చిన రోగానికి తిరుగు లేదు. 

పోలిగాడిచెయ్యి బొక్కలో పడ్డట్టు. 
పోలీ! పోలీ! నీభోగ మెన్నా ళ్ళే అంచు, మాఅత్త మాలపల్లి నుంచి 

వచ్చేదాకా అన్నదట! 

పోలేరమ్మ దిగి వచ్చినా పొలంకాపు కేమి భయం ? 

పోలులోనే లేక పోతే, పొడుగూనా ఉంటుందా ? 

పొౌరుషూనికి పొ 30 మెడ కట్టుకొన్నట్లు. 



అచ 

ఫకీరువాణ్ణి తెచ్చి పరుపులో కళూర్పుండ బెడితే లేచిలేచి మనీదులోనికి 
పోయాడట ! 

ఫరవాలేని చుట్టం వచ్చింది పాతచేట గొడుగు పట్ట మన్నట్టు, 

ఫలానికి తగిన బీజము, వేలకు తగిన నీరు. 

ఫౌల్లునమాసపువాన పదిపనులకు చెటుపు. 

ఫిలాసఫీ (గూపు కాదు, పిండివంట కూర కాదు. 

బంకచెక్క-లు, జింకతోలు, 

బగుళ్ళపసికి బరంతు లేదు. 

బంగారవుకతా గొంతు కోసేందుకు 1 

బంగారపుక త్తి అని గొంతు కోసుకుంటామా ? 

బంగారపుప ళ్ళెమునకైనా గోడచే ర్పుండవ లెను, 

బంగారమునకు పరిమళ మబ్బీనట్లు, 

బంగార ముంే సింగారాని కేమి (కొదువ) తక్కువ ? 

బంగారంకొద్ది సింగారం. 

_ బంగారం పోయిన తర్య్భాత బట్ట చుట్టమా (3 

బంగారుక త్తి యని మెడ కోసికొంటామా ? 

బంగారుగాలానికి బంగారుచేపలు పడవు, 
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బంగారు చెప్పు'లై నా (ముచ్చెలై నా) కాళ్ళే (నే లొడగాలి, 

బంగారు ఫొ లున్న దిగాని మనివీ. పొల్లు లేదు, 
౯౧౧ ౧౧ 

బంగారుమనిమీ ఊగడానికి "పడితే ఇదే సందని భజం తీలు పారిపో 

యారటు | 

బంగు తిన్న కోతివల, 
బంగరుశే రంభ చిక్కుతుండా ? 

బండకొయ్యకు బుదె చెప్పినట్టు, 
ఉట ౧౧ 

బచ్చనకోలలు, రిచ్చనగిల్ల లు, 

బడాయిబచ్చలికూర కు ధడౌ చింతెసండు. 

బండతలయు, మోకాలు ముడి సట్టినట్లు, 

బండ తీపి గుండు పేోగినటు, 
ల ౧౧ 

బండన్న పెండ్లి కి బడి తెబాజూ. 
మడి 

బండవానికి పీండయో చన ఏమిటి! 

బండారము లేని కోవు* ఛాట్టు (బాటలు) బద్దిచ్చుకున్నా డట | 

బండీ, ఎద్దు అమ్మిన వాస్ (బతుకు బంది, 

బం డెక్కి_ సివా లాడుతూ బావగాగు చూగ్తారిని భయపడ్డట్టు, 

బండెడు ధన మిచ్చినా భానమరది లేని చుట్టరికం వేయరాదు. 

బండి ఉన్న వానికి బండెడు (తాళ్ళు. 

బంతికి ముందు, స్నానానికి "ననుక (చారుకు నెనుక. 

బంతిలో చిక్కింది భెరనబోకి, 

బంతిలోచే వద్దం శే వివ రాకు తెమ్మన్న ట్లు, 

బందరునాయ ళ్ళ బడాయేగాని అడససంచిలో ఆకూ వక్కా_ లేదు, 

బందరుబడాయి, గుంటూరులడాయి. 

బందరుమూల మెరిసే బక్క-ఎద్దును (గొడ్డును) అమ్బిస్తుంది. 

బందెలో పాయసనంకంశేు స్వతంత్రంగా సజ్జరొశ్సై మేలు, 

$9 | 
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బంచేడు సచ్చీ, కోడలు కొత్తా లేదు. 

బంధువుడవు సరేగాని పైరులో చేయి పెట్ట నద్దు, 

బంధువులకు దూరము, బావికి చేరువ, 

బంధువులంతా ఒకదిక్కు_, చావమరది ఒకదిక్కు. 

బంధువుతో నై నా పాలివ్యవసాయం కూడదు. 
బంధునయి తేమా( కం బంధాలు తొొలగిస్తాడా ? 

బక్కవానికి బలసీనవాొడు బావ, బలసినవాడికి బక్కవాడు నాన, 

బగబగమనువాని పంచన నుండవచ్చునుగాని నాలిముచ్చు నట్టింట 

నుండరాదు. 

బజారున పోయేవాడిని అచ్చా ! అం శే ఎనరికి పుట్టావురా కొడుకా | 
"అన్నట్లు, 

బజూరుబ లేం, చావినీళ్ళు, 

బజారులో కొట్లాడాలి, బంతిలో భుజించాలి, 

బట కాలితే సెట్టి విడుసాడా? 
A) A) అలి 

బట వాకలికి, జుటు మంగలికి, 
6౬ (9) 

బట్టచాటువుండు, బావగారినై ద్యం. 

బటతలకు పేలు పటినటు, 
లం 6 ౧౧ 

బటతలకు, మోకాళ్ళకు ముడి వేసి (పెట్టి) నటు, 
లట ౬ ౧౧ 

బట్టతలమ్స పాపట తీయ మన్నట్టు. 
లు @ ౧ 

బట్టలో ఛేలాలు చేయించినట్లు. 

బట్ట విప్పి నీళ్ళు పోసుకుంటూ బానగారు నచ్చారని నిటాకున 

నిల్చుందట ! 

బట్టాబాతా డౌొశేశాని నాబట్టదగ్గజ బొట్టుకూడా లేదన్నట్టు. 

ఏమిర అన శు 3 | బడాయి య్యా | అంబ చలా లేదుర తమ్మయ్యా ! 

అన్నాడట ! 
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బడాయికి (పెద్ద శ్రావగారు చస్తే ఈడ్వ లేక ఇంటివారందరు (ఇంటి న 

పాది) చచ్చారు. 

బడాయికి బచ్చలికూర తినకపోతే తోటకూర, 

బడాయికి బయటబడకుం శు బక్క-నరాలు యిక్క-లాక్కు. వచ్చాయంట 

బడాయికి మోసాలు (తిప్పితే సట్టుకొని వేలబడినట్టు, 

బడాయికోరు బభ్చ, కాకికి లేక చచ్చె. 

బడాయి గాలికి పోలే గుడ్డు నేలకు ఆనిందట ! 

బడాయి బండెడు, బట్టలు సం'దెడు. 

బడాయి బండెడు, భ లేం గిద్దెడు. 

బడాయి బారెడు, పొగచుట్ట మూరెడు 

బడాయి నావగారా! అంబే ఏమే గుడ్లికంటివురదలా ! అన్నాడట ! 

బడికి 'బెత్వం, మడికి గెత్యం, 

బడితే కలవానిచే బలై, 

బడిపిణ్స ల బాట, పసులవిల్లల చాట అడుగ రాదు. 

బండికుండలం బేసి బట్టతలకాయలకు తెగని చిక్కు, ఛభావిగిలకంత తల 

నిండా పిలకున్న వారికి తెగుతుందా 

బడిలేని చదువు, 'నెంబడిలేని సేద్యం కూడదు, 

బడివారపునక్క_ కుక్క-లపొలానికి పోయిందట ! 

బజేసాయబుగడ్డం బాలె డై శతేశేమి, మూరి డై లేనేమి? 

బజేసాయబును జోస్యులూ ! తొలివకాదశి ఎన్నడని అడిగినట్టు, 

బంతిభోజనానికి ముందు, వెన్నీ ళ్ళకు వనుక. 

బతుకంత (బతుకంక) భాగ్యం "లేదు, 

బతుకనిబిడ్డ "తెగ బా రెడు. 

బతుక (బతుకు నేరని బిడ్డ బారెడంత. 

బతుకలేకపోతే భాగోతం (భాగనతం), 
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జతుకలేక బడిపంతులు, 

బతుక లేనమ్ము బావిలో పడి చచ్చిందట |! 

బతుకలేనివాడు బావిలో పడితే తియ్యబోయినవాడు కయ్యలో పడ్డా 

డట! 

బతికి (బతికి ఉంకు గరికుడు పాలు లేవుగాని ఇస్తే సమాధిపె 

ఆవును కశ్లుస్తా అన్నట్టు, 

బతికి ((బతిక్రి ఉం శు బలుసాకు తినవచ్చు. 

బతికి (_బితికి) ఉండగా పాలు లేవుగాని చచ్చిన వనుక గంగిగోవును 

దానం చేస్తా నన్నట్టు, 

బతికి ((బతికి) చెడినవారితో బంధుక్యం చేయవచ్చునుగాని చెడి 

(బతికినవానితో చేయరాదు. 

బతికితే బలిడోడు, లేకపోతే బోగమోడు, 

బతికి తే ((బతికి తే) భూదానం, చస్తే గోదానం, 

బతికితే (బతికితే) నెద్యుడు (బతుకు తాడు, చస్తే (బావాడు 

(బతుకు తౌడు. 

బతికిన (బతికిన) వామును చంవుతారు, రాతిపాముకు ( మొక్కు తారు. 

బతికిన ((బతికిన) బతుక్కి. భగవద్దతాపారాయణమా ? 

బతికి ((బతిక్రి పట్నం చూడాలి, చచ్చి సరం చూడాలి, 

బతికి (బతికి) ఛా శేబవిడ్డయి తే పాసుకంపు కొడుతుందా 1 

బతికే (|బతిశే) బిడ్డయితే పాసుకంవు కొట్టునా ? 

బతుకు (బతుకు తక్కు_నై నా బడాయి ఎక్కువ. 

బతుకు ((బతుకు) లన్నాళ్ళు * భాగ్య మెన్నాళ్ళు 1 
బక్తె మెక్కడో సత్య మక్కడ. 
బదులువమనిపి. ఉం కు పగలు తలనొప్పి, 

బందిపోటు తరిమినా బజ్జేలమందలోనికి పోరాదు, 
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బనగానపల్లి ఉరుసు, నావెంట రావే నరసు. 

బయట తన్ని ఇంటో కాళ్ళు పట్టుకున్నట్లు, 

బయట పులి, ఇంట విల్లీ 

బయటికి ఇంపు, లోపల కంపు. 

బయిలున్నంత చదిన బయ్యాన్న, 

బయలులో ఉన్నంక బయాన్న గీశె, 

బక సేద్యం, తురకనేస్టం 

బరిగపంట, కడుపు మంట. 

బక అమేధ్యం తిం సీ (పాలు చెకునా ? 

ఏకం అం కు బ్రిణీకొ కు 

బహ చస్తే పాడి బయట పడుతుంది. 

బఖై, దూడ ఉండగా గుజక గుంజకు నస్తుందా 1 

బకైదూడవద్ద, పాతెఅబ్పుంవాడినద్ద ఉండరాదు. 
బలై నిచ్చి పోతును కొంటారా? 

బత ఫో బాం బే, గుక్జాని కోసెసు 

బఖైపాడి ఎన్నాళ్ళు! భాగ్య మెన్నాళ్ళు ( 

బే పాలిక, బండ ముప్పాతిఏ , 

బజై పిల్సి కాలు తొక్కి-టే పిల్లి ఎలుకపై మీసాలు దువ్వినదట ! 

బ ఖైవిజ్ణలకు బవాంసుచీరం 

బలము (0) ఉడిగినా బంతి ముడుగదు, 

బలము (0) తక్కువై "తే సై బట్ట బరువ వుతుంది. 

బలనంతొన పిల్ల నిస్తా మం ద్ కుల మేమి? గోత మేమి ? అని అడిగి 

సాకట! ! 

బలవంతుడి సొమ్ముకాని చాపడిసొమ్ము కాదు. 

బలవంతుని చేయి పడితే బావిఅయినా చూచుకోవాలి, చంకఅయినో 

చేరాలి, 
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బలిజపుట్టుక పుట్టవ లె బతాయిబుడ్డి కొట్టవలె. 

బలిజివారి పెండ్లికి జుట్టుతోసహో ఎరువు. 

బలిమి లేసివేళ పంతంబు చెబ్బదు, 

బలిస్తే గోకి చంపుతారు, చిక్కితే నాకి చంపుతారు. 

బల్లి పలికిందని బానసక్క_లో చేరిందట ! 

బలుసు పండితే వడ్డు పండును (11స్టలు పండును), 
బలుసు పండితే గాలుసుల్లా కంకులు. 

a బలుసులేని తద్దినమున్ను, బులుసు'లేని యజ్ఞుమున్ను లేదు, 

బసవ దేవ్చనికి బడి తెపూజు 

బసవన్నా ! బననన్నా ! పాలు తాగుతావా! ఊం తాగవా* ఊం, 

బస్తీలో బజారు నయం, పల్లెల్లో గల్నీలు నయం, 

జ జకీట్లో బహునాశనం అన్నారు, 

బహునాయకము, బాలనాయకము, (ప్రీనాయకము. 

బహువిద్య, బాత్ నహి. 

_ బద్దలైన (బద్దలైన గంట చాగా మోగదు. 
(బతికి బాగారిని, చెడి స్నేహితుని చేరాలి. 

(బతుకు లెన్నాళ్ళు 1 భాగ్య మెన్నాళ్ళు 1 

(బతుకలేనివాడా ! బడి పెట్టుకోరా. 

(బతకలేక బడిపంతులు, 

(బ్రమిసి బాపనయ్యను పోతే శుక్రవారం చూపరా దన్నాడట ! 
(బహ ర ముదిరినా బెండకాయ నుదిరినా పనికిరాదు. 

(బవ్నాజ్ఞానులవారు వచ్చారు, బట్టగుడ్డలు (సట్టుగుడ్డలు) భద్రం. 

(బవ్మ్నా తలిస్తే ఆయుస్సుకు కోొజువా * మొగుడు తలిస్తే దెబ్బలకు 

కొదువాొ'? 

(బ్రవ్మా (వొసిన (వాత చెతీచేవాడు లేడు. (కప్వునా 2) 
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(బహ (వాసిన (వాలుకు వడువనా * రాగులసంకటికి వడువన్తా-*.. 

(బహ్మాస్తా/నికి తిరుగు లేదు. 

చాం బెమ్మును "వంకట మ్మనాలి కాలం తప్పినప్ప్వుడు, 

ఛాజాలసందడిభో మంగళసూ తాన్ని మరిచారట ! 

చాట బాగుండకపోతే పరుగెత్తబోకు, 

కాడిగగు క్రానికి సుడులు పట్ట చూచు, 

బా చేపన్లీ సేట్లు, కా రవాడుబూట్టు, లెక్కలు చూస్తే తూట్లు, 
శాతాకాసీవాసికి బారనా? నాకూ బారనా? 

బోధ కొకకాలము, భాగ్యాాని కాక కాలము, 

బాపడికి పప్పాశ, అల్లుడికి అత్తశ, 

చాపడు ఒంటిపూట పడ్డా, బజ్లై ఒంఏిపూట పడ్డా మానెడు, 

చఛాసనకూడు, భాడ్కాన్ఫచాకిరి. 

చాపనవరున బండవనున. 

బాపనవాడికొలువు, తెల్ల గుళ్లిముకొలువు కూడదు. 

శ్రాసనవాపఏి బండవావి, 

చాపనసేద్యం, కాపులచదును. 
శాసన సే సద్యం బడుగుల (బక్క-ల) నష్టం, కావులచదువులు కాసుల 

నష్టం. 

చాపనసే సద్యం బత్తేం ('భ త్వం) చేటు, కాపుల చదువులు కాసులవేటు. 

చాపనసే సద్యం (బతకటాంికీ 'కౌదు, (బతికించటా టానికీ కొదు. 

చాపన సేద్యం, చాల ద్భం. 

ఛాపనోళ్ళకోపం, నరిగడ్డిశాఖం. 

శాపలలో చిన్న, బెస 'బెన్సలలో పెద్ద, 

భాపల వ్యవసాయం ren 

చాపలు తప్పినా మే (వే) పలు తప్పవు, యే (వే) పలు తప్పినా ఏరు 

వాక ఫున్నం త 
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బాబుకు లేక బజెతో ఏవడుసుంశే కొడుకు నచ్చి పెళ్ళో అన్నాడట ! 
ఠి చి 

శారకల మొద బట పడటు, | 
౧౧ రలు ట్ A) 

చారకావడివలె పడ్డావు, నీ వవడవురా, మాలృంటిచేనరకు | మొక్కను 

భారుబంగాళ కొంప దివాభళౌ, 

బారెడు చుట్టుఅయినా బాటను ఫొ మ న్నారు. 

బాలనాయకం, బహునాయ కం. 

బాలలతుమ్బు, బా లెంతతుమ్ము మంచిది, 

_ శాలపవొంగు పొాలపొంగు, 

కళ్తాలలజిలుబు నీళ్ళతో పోవును, 

 బాలలని ఇంట్లో సృృన్తుడు ఛాడొనట! 

బాలవాక్యం (బహ వాక్యం. 

బాలురకు కోరలు నచ్చేస్వుడు కొంకులు తెగ శేదు లవుతవి. 
బావకు మరదలుపిల్ల సె ఆన, 

చాన విన తప్పిన పట్టరా తం గెళ్ళు, 

బావమరదికం కు బంధువు లేడు. 

చావమరది (బతుకగోరును, దాయాది చానగోరదును, 

బావ లేనికోడలు బహుభాగ్య శాలి, మరదిలేనికోడలు మరీమం చిది. 

బావా! అని చూడబోతే రావా? అని కొంగు పట్టుకున్నా డట ! 

చావా! సీభార్య ముండమోసినదం కే మొజ్జో అని ఏడ్చాడట ! 

భావికింద దున్ని (బతికినవాడు, చెజునుకింద దున్ని 'చెడినవాడు లేడు. 

బావి (తవ్వబోగా భూతము బయటపడెనట ! (పడె నన్నట్లు) 

చావిలోతు చూడవచ్చునుగాని నునసులోతు మాడ లేము, 

చావిలోని క స్ప రాచకార్యాలు మాట్లాడినట్టు, 

ఖాది తప్పినవాడు, బడిందిరిగినవాడు ఒక కు, . 

ఛావిబవిన తప్పి తే పట్టతం ళ్లు. 
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_బాహ్మడా ! (బొవ్మాడా ! సీఆచార మెంత అంక సీటికొొద్దీ అన్నా 

డట! | 

బ్రావ్మాడికీ బ జ్లైనొడ్డుకీ చ లేమిటి? 

బ్యాహ్మణపా లేరుతనం చేస్తావా ? పల్లకీ ఎక్కుతావా అంశే పల్లకీ 

ఎక్కితే ఒళ్లు కదులుతుంది, (బాహ్మణపా లేమతన మే చేస్తాను 

అన్నాడట | 

(బాహ శ్రణింటిలో పుట్టితి, భట్టింటిలో ెరిగితి, కోమటింటిలో చ స్తీ, 

(బాహ్మణుడు ఒంటిపూట పడ్డా పసరము ఒంటిపూట పడ్డా మౌ నెడు, 

(బాహ్మణునిచేయి, వనుగుతొండము ఊరుకోనవ్ర, 

Fay సంధ్యా, కోనుటిమిాద అప్పో నిలువదు, 

(బాహ్మాణులలో నల్లవాణ్లే, మాలల్లో ఎజ్జవాన్దో నమ్మరాదు, 

వించెకు మూత ఉందికాని, చెటువుకు మూత లేదు. 

వింక చెక గ్రాలు జింకతో లు, 

బిగువు లేని కచ్చ, బీగములేని ఇల్లు, 

బిగునైనఎద్దుచే బిగువైన సేద్యం, 

బిచ్చం విడబిడ, కుండలు లొడలొడ, 

విచ్చగాల్లి చూస్తే వీదవానికి కోపం. 

బిచ్చగాణ్లే పొమ్మన్నా అత్త చెప్పాలి, కోడలు పంపాలి, 

బి ప్పగానిగుడి సె, మాఅక్క. చూచి మురిసె, 

చి చ్చపుకూటికి చేదరికమా ? 

వ చ్చపుకూటికి శ నేశ్వరము అడ్డం పడ్డట్టు. 

బిచ్చము వేయకున్నమౌా నెగాని కుక్కను విడువకు మన్నట్లు, 

బిచ్చానకు పోయినా బిగువు తేప్పలేద్కు దుప్పటి పోయినా వళ్లెవాటు. 

తప్ప లేదు. 

చిచ్చానికి వచ్చినవాడు, అచ్చంగా కాకపోయినా ఆపూటకు చుట్ట మే, 
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విడ్డఅయినా, బెడ్డఅయినా పుట్టాక విడచిపడ తామా ? 

బిడ్డ ఎదిగితే కుండ ఎదుగును, 

బిడ్డ చక్కి-లంవలె ఎండిపోయా డం#ే చక్కిలాలు ఇమ ని ఏడ్చినాడట! 

బిడ్డ చచ్చినా తొట్టమక్లు ఉడుగ లేదు. 

బిడ్డ చచ్చినా బారసాల బాగా జరిగింది, 

బిడ్డచాటున పిత్తు డాగె, మొగుడిచాటున అంకు దా”, 

బిడ్డను గిల్లీ ఊోయల ఊచినట్టు. 

బిడ్డను వేసి లోతు మాచినట్టు, 

బిడ్డలను కన్నమ్మా, భిక్షము శన చెడరు. 

బిడ్డలు కన్నవారు, భిక్ష మెత్తినవాకు చెడిపోరు, 

బిడ్డ లేని ఇంటికి ఆవుదూడ ముద్దు, ఏమి లేని ఇంటికి ఎనుపదూడ ముద్దు, 

బిడ్డ లేని ముద్దు, వాన లేని వరద, 

బిడ్డ వచ్చిన వేళ, గొడ్డు వచ్చిన వేళ. 

బిడుగు చెడ్డముండ చీటికి ముగ్గు 'ప్టైందట ! 

బిడ్జైత్తం బిడ్డను కేంశే ఎలుక ఎత్తుకపోయి ఎన్ను కుప్పలో పెట్టిందట ! 

బియ్యపుబస్తాలు వోతూం శే లేవమగాని తవిటిచేటలకు వచ్చింది. 

బిక్షానికి వచ్చినా బిగుమానం చావలేదు. 

బిశ్రానికి వచ్చినా బెట్టు తప్పలేదు. 

బీడున కురిసిన వాన, అడవిని కాచిన 'నెన్నెల, 
బీద బలిసి బందికా డయినట్టు, 

చీదముఖంవాడా ! సీబిడ్డ పెళ్ళి ఎప్పు డంచే) మొద్దుముఖంవాడా ! 

మొన్న నే అయింది అన్నాడట ! 

బీదవాడి పెళ్ళాం అందజికీ వదినె. 

బీదవాడు బిచ్చపువాడికి లోకువ, 

బీదవానికి మాట ఈరాదు, కలిగినవానికి చోటు ఈ రాదు, 
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బుక్కె-దుతిన్నమ్మ బూకుగ్నుమాను, చేరెడుతిన్న వా చెక్క వేడు. 

బుగతోరింట్లో పెళ్ళి, బుగ్గలు తిప్పకు మన్లీ ! 

బుచ్చి రెడ్డి అనే భూతానికి రామిరెడ్డి అనే రక్షశేకు, 

బుట్టలో పామువ లె, 

బుడబుక్క_లవాని పెళ్ళికి జుట్టుతో సహో ఎరువు. 

బుడ్డకు చెడితే భూతానికి, భూతానికి చెడితే బుడ్లకు, 

బుడ్డగోచికన్న ఎక్కు-వ దారి ద్యం లేదు, చావుకన్న ఎక్కువ కస్టం 

లేదు. 

బుడ్డది చిక్కినా, బలిసినా కష్టమే. 

బుడ్డను నమ్మి వటిలో దిగినట్లు, 

బుధవారంపుట్టిన దున్న భూమిని దున్నినా, తొక్కినా పొంగిపొంగి 

పండుతుంది, 

బుది భూము లేలాలం కే, కర్భ గాడిదలను కాస్తా నంటుంది, 

బుద్ధిమంతుడని సద్ది కడిలే, బొం(డాయిదగ్గజ నే భోంచేసినాడట ! 

బుద్ధిమంతులజిడలు భుజాలు దిగవు, 

బుద్ధి రాజ్యా "లేలుతూం శు (గ్రహచారం గాడిదలు కాస్తోంది. 

బురదగుంటలో పందివలె. 

బురదనీరు పారినాక మంచినీరు పారదా * 

బురదలో దిగబడ్డ వనుగును బొంతకాకయినా పొడుస్తుంది ! 

బుజ్జు కొకగుణము, జిహ్య కొక రుచి. 
బులుపు తీరినగాని నలపు తీరదు. 

బూకటికి బుద్ది లేదు, వేకటికి సిగ్గు లేదు. 

బూచీలకు బెదరునా బుగుడూరు సంత ? 

బూటికానికి బుడ్డ దిగితే, ఆవిలిస్తే అవిసిపోయిందట | 

బూటాలకందాసరికి బుజ్జనిండా నామా లే, 
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బూ డిదసంటలో కుక్క-సామ్యము. 

బూడిదగున్ముడికాయలదో"ంగ అంటు బుజాలు తడుముకున్న ట్లు, 

బూడిదలో చేసిన హోమంవ లె, 

బూడిదలో పోసిన పన్నీరు 'బుడబుడ, 

బూతు లేకున్న నీతి లేదు, 

బూనాచిమాటలు బూడిదకుకూడా రావు. 

ఒబూరుగసంటికి చిలుక శాచినట్టు. 

బూరెలలో పురుగు లెంచినట్టు, 

ర "బెడిసి ముందుకు పడడు, జడిసి నెనక్కు_ పడడు. 

బెండకాయ ముదికినా, (బ్రహ్మచారి ముదిరినా పనికి రావు. 

'బెండ్లు మునిగి గుండ్లు తేలినట్లు. 
జెత్తులకు బ్యాళ్ళ బారు, మాయింటిలో చింతగురిళ్ళు. 

బెదరించి బెండకాయపులుసు పోసినట్టు, 

బెదరించి బెదరించి బెల్బ ఫుకుండకు తూటు ఫొాడిచిందట ! 

బెల్ల ఫువీళ్ళారిక్ ముడ్డి గిల్లీ నై వెద్యం. 

బెల నివుపాయ్యికి ఈగ లే నిదర్శనము. 

"బెల ల్ల ఫువిఘే ఖ్నుశ్వరుడికి ముడ్డి గిల్లీ నై వెద్యం, 

బెల్లము ఉన్నంతసేపే న ముసుగు తొయి, 

బెల్లము ఉందని మోచేతిడాకా నాకినట్టు. 

బెల్లము ఉందా అం శు అల్లము ఉంది అన్నట్లు. 

'బెల్ఫముఉన్న చో కే ఈగలు ముసురుతాయి. 

బెల్లము కొట్టిన గుం డాయివ లె, 

బెల్లము పారవేసి ఆకు నాకినట్టు. 

బెల్లము వండిన పొయ్యి, ఇంగున కట్టిన గుడ్ల, 

బెస్త పెద్దరికం, బాపని చిన్నరికం, 
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బొంకరా, బాంకరా పోలిగా అంశ! ఎద్దు గిట్టలో ఏడుచావిడాలు 

అన్నాడట ! 

బొంకరా బొంకరా పోలిగా ! అంశే టంగుటూరి మిరియాలు తాటి 

కాయలం వేసి అన్నాడట! 

బొంగు లొట్టయినా కణుపు గం 

బొండుమల్లెలు బోడిముండ కెందుకు * 

బొంత కుట్టుకున్న వాడు కప్పుకోలేడా ? 

బొందలకుంటకు నల్లేరు మోసినట్లు, 

బొక్క_లో పిల, డొక్కలో పిల్ల. 

బొక్కి-సలో కొొటకం-చువ లె, 

బొంగలుతిన్న నోరు, ఆడివోసుకున్న నోరు రెండూ ఒకే, 

బొగ్గులశై కల్పతరువు పొడిచినట్టు. 

బొగ్గులలో మాణిక్యంవ లె, 

బొగ్గలలో రామచిలుకవ లె. 

బొచ్చు కాలిస్తే బొ గగునా? 

బొజ్జను నమ్మి వట పడ్డట్టు. 

బొటన వేలికి సున్నము కాగానే బోర్గపడరాదు, 

బొట్టు కట్టి తేశాని ముండ మొయ్యదు. 

బొట్రబొట్టాకొండ బోసీలహొండ, నెమిలమ్మ(గుక్త యి తే న్ నెరుగనమ్ము. 

బొట్టు పసే, బోనంసన లేదు, 

కత కు "మొక్కి-నా నమ్మిక ముండవ లె, 

బోగముదాని నీతిని నమ్మే దెవరు + 

బోగముడానివలపు, బొగ్లు తెలుపు లేదు. 

బోటికి నిటు, కూటికి చాటు. 

_ భోడ్లిత్తలకు, బొటన వేలికి ముడి పెట్టినట్లు, 
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బోడితలకో బొండు (బొడ్డు) మల్లెలు ముడిచినట్టు, 

బోడితలకు, మోకాళ్ళకు ముడి వేసినట్టు (లంకె వేసినట్లు). 

బోడి నెత్తిన కుంకౌయ కొట్లనట్లు. 

బోడిపెత్తనం, కోడికునుకు. 

బోడిపె _త్తినం, తంబళ్ళదొరతేనం, 

బోడిమాను గాలికి మిండడు, 

బో డెద్దుకు కొమ్ములు వచ్చినట్టు. 

బోడెద్దుకు పోట్లు మవ్పినట్లు, 

బోదనం కొట్టి తే రాజనం పండును. 

బోనులో పడ్డ సింహమువ లె, 

బోయవాడి కొకడే (పభువా+ బోగందానికి ఒకడే మగడా? 

బోలెడు తిట్టయినా బొక్కె_డుకొొజ్జలు కావు. 

బోసినోటివానికి పేలపిండి, (వీతి, 

బోసిపంటికి దోశెడు నూన ఎట్లా తెత్తును ఏగాని? = 



ఛభగవంతా! నా శేం చింత అంశేు (పొద్దున లేస్తే పొట్టచే చింత, 

భగభగ మండే అగ్నిహో(తాన్ని పై గుడ్డణో మూట కట్టుకొన్నట్లు, 

భగ్నజీవికే నగ్నత్వం తెలుసు, 

భంగు తాగేవానికి హంగుగాళ్ళు సడిమంది, 

భక్తిలేని పూజ పతిచేటు (బత్తి లేని పూజ పక్కిరొచేటు). 

భక్తి వచ్చినా పట్ట లేముపగ వచ్చినా పట్టలేక. 

భ( టాజుకు వైన (బావ్నాడికి పావలా. 

భయంగల బల్లి బావచాటుకు పోయి బజ్తుమంది, 

భయంగల మరదలు బావముందు బజ్జుమందట | 

భయ మెంతో అంతకోట కట్టుకోవ'ెను. 

భరణిఎండలకు బండలు పగుః క రోహిణి కా ర్రెలో రోళ్ళు పగులును, 

భరణికార్తెలో చల్లినకాయకు చిప్పెడు పంట, 

భరణికార్తెలో చల్సీన నువ్వు చేనుకొయకు బరిగడు గింజలు, 

భరణి కురిస్తే ధరణి పండును. 

భంతుడి పట్నం, రాముడిరాజ్బం,. 

భర్వబడాయి భార్యమోాద, 

భర్తలోకం తనలోకం, కొడుకులోకం పరలోకం, 

భ శ్ర్యూలమజాలో పెళ్ళాన్ని అమా శ! అన్నాడట ! 

భాగ్య ముం పే బంగారం తింటారా; 

భాగీరథి పిచ్చుగుంటుమోద పారినట్లు ((పవపాం చినట్లు, 

భారము లేని బావ చ్చ దూలము సడ్ల దుఃఖం చేదు. 

భార్యచేతి పం చభత్ష్యపంమాన్నములన్న తెల్ల చేతి తివిటిరొక్షైునయం, 

భార్యమాట (బతుకు బాట. 

ఛారీమ్ముద భారీమ్ము దే, కరకు కర శే, 
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భావాయపున్న మకు పరగళ్లు పచ్చబడ కాయి. 

భాషకు తగిన వేష ముండాలి. 

భి కూధికారిఅయినా కావాలి, ల.కాధికారిఅయినా కావాలి. 

భిశ్షూనికి వచ్చినా బిగువు. (బిగుమానం) చావలేదు. 
భిక్రానికి వచ్చినా బెట్టు తప్పలేదు. 

భిక్ష పఫ్ లక్ష బతి. 

భిక్షం బిడబిడా అం పే దొంతులు లొడలొడా అన్నాయట ! 

భూతదయకలిగి ఉండవలెను, 

“భూతాలకు బుద్ధి లేదు, నమనకు బద్దం లేదు, 

భూమికి మించిన ఆస్మి లేదు. 

భూమికి రాజు న్యాయము తప్పితే ((పజలు) (గామమువారందజు 

ఏమి చేయగలరు ? 

భూమికి వాన మేలా? అంకే మేలే అన్నట్లు. 

భూమిని భూర్షం చేస్తే సక డెనువే పుళ్తైడు పండుతుంది, 

భూమినీ, రాజునీ కాచుకున్న వాడికి లాభం, 

భూమి మెత్తనయి తే మోచేత తవ్యుతారు. 
భూము లిచ్చినట్లు భూపతు లీయగలరా ? 

భేదం లేకుం సే గువుతో గుక్తు లాడవచ్చును. 

భోగాపురం బొల్లి మేఘాటూ ! అక్షయపాాత కన్ముగహమౌా ! 

భోజనం చేసినవానికి అన్నం పెట్ట వేడుక, బోడితలవానికి తలంట 
వేడుక. 

భోజనానికి నేనూ, మొబొప్పడు, లెక్క చెప్ప నే నొక్కడచే అన్నా 

డట! 

భోజనానికి ముందు, న్నానాసిక్సి వనుక, ం 
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భోజనానికి వచ్చి పొయ్యి (తెవ్వినట్లు,. 

భోజనానికి వ ద్దం కే పట్టుచీర కట్టుకొని వస్తా నన్నట్టుం 

భోజునివం'3 రా జుం'కే కాళిడాసునంటి కవి ఉంటాడు, 

మ 
మగాళ్ళ మెరుగులు ముఖంపై నే కస్పిస్తవి. 

మంగలములోని పేలాలభంగి. 

మంగలికత్సికి మానులు 'తెగుతాయా* 

మంగలిక తి వాయిని నాలుకతో "తాకినట్టు. 

మంగలిని చూచి ఎద్దు (విన్ల్ర) కాలు కుంటింది. 

మంగలి పాత, చాకలి కొత్త, 

మంగలివానిక త్రి కి తనవేతిలోనూ వి శంతి ఉండదు, మందిచేతిలోనూ 

వ్య శాంతి ఉండదు, 

మంగలిపని అనుకున్నావా తడిపి దిగగొరగడానికి *' 

మంగలికత్తులు వామ శరవారు. 

మరఠిగలివాసిగుంట కుళ్ళగిస్తే బొచ్చే, 

మంగలివానిదిబ్బ తి వ్వేకొద్దీ బొచ్చే. 

మంగలివానిపెంటి పెళ్ళగిస్తే బొచ్చే, 

మంగలివాళ్ళ పెళ్ళికి మణ్ొకదెబ్బ. 

మంగలోళ్ళ ఇం శునక బొచ్చుదిబ్బ కాక మరే ముంటుంది ? 

మంగళగిరిమూల మొడంక మబ్బు సడితే ఈమనిజంపనల్లో ఈతలు 
మోకలు, 

ఖే 
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మంగళవారంనాడు మండెలు వేయకూడదు. 

మంచము అల్ల రాని మగవాడు, మజ్జిగ చేయరాని ఆడది. 

మంచ మున్నంతవజకు కాళ్లు బాచు. 

మంచ మున్నస్పుడే నీళ్ళాడు. 

మంచ మున్నదగ్గతే నీళ్ళాడదా మంటారు. 

మంచము ఎక్కి- వరుస ఖాడినట్టు, 

మంచముకోళ్ళకు, మాతామహులకు ముడి వేసినట్టు, 

మంచముమిోద ఉన్నంతసేపు మగడు, కిందికి దిగితే యముడు, 

మంచికాలానికి మామిళ్లు, చెడుకాలానికి చింతలు, 

మంచికి పోలే చెడ్డ ఎదు రయినట్లు (ఎదు రయిందట), 

మంచికి పోతే మంచినీళ్లు పుట్టవు, 
మంచిగొడ్డు కొకదెబ్బ, మంచిమనివీ. కొకమాట. 

మంచి చేసిన ముంగికి మరణం వచ్చినట్లు, 

మంచిదున్న పోతయినా ముందఎన్షుకు సమం కాదు. 

.మంచినోరు చేదు మింగినట్లు, 

మంచి పొణానికి మండలంవణజకు భయం లేదు. 

మంచిమంచి ముహూర్తాలు మిఇంట్లోనూనా! మా చకమ శ్రనమర్హలు 

మొాఇంట్లోనూనా ? 

మంచి బావ్మాడని దండం పెడితే నీఘ్ మేన హరిజనపు త పాకీ 

రస్తు అన్నాడట ! 

మంచిగా ఉం పే నేను చేశా ననుకో, మంచిగా లేకుంకే మావాడు 

చేశా డనుకో, 

వుంచి ఉల్లి గడ్డకు మంచిబొడ్డు. 

మంచి కొంచెమైనా చాలు. 

మంచిదున్న వోతయినా మందఎన్టుకు సమం కొదుం 
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మంచిమంచివారంతొ మడుగులో మునిగితే కోణంగిదాసరి కోనేటిలో 
ముసిగెనట |! 

మంచిమాటకు మందిఅంతా మనవాళ్ళే. 

మంచిమొమిళ్లు తెలుపు, న్యాయం చేశళ్గు తెలుపు, 

మంచివాడు, మంచివా డంకే మంచ మెక్కి. ఇంతులు చేశాడట! 

మంచివాడు మంచివా డంళు మదు శెక్కి._ ఉచ్చ వోశాడట ! 

మంచివాని కొకమాట, మచిగొడ్డు కొక దెబ్బ, 

మంచివాని కొకమాట, మూష్టని కొకచీట, 

మంచివానికి మరణమే సాశి. 

మంచివానికి మాట్లాడనిదే మందు. 

మంచివాగిగుణం మాంసందగ్గఅ, సత్య వంతుడిగుణం చావుదగ్గ ఆ 

( తెలుస్తుంది. 

మంచివానికి మూ కళ మందు, 

మంచు కుంచాల కొలిచినట్లు, 

మంటిఎద్దయినా మౌాఎచ్జే గెలవాలి. 

మంటి దేవునికి మజ్జనమే సాక్షి. 

మంటిపనివై నా ఇంటివాడు వెళ్ళాలి. 

మంటిలో మానెడు, ఇంటిలో ఫు స్రైడు. 

మడి మళ్లేసి, బందాణం వీశేసి, సరువ గోశేసి. 

మడిచారుమిోద మన్ను పోయ అటికెడు చారు బోర, 

మంతం (ము) చెప్ప మళ్టుభట్లు, తినడానికి ఎల్లుభట్లు, 

మంతం (ము) లేని తీర్థం మరిబుక్కెశు. 

మంతం (ము) వేని సంధ్యకు మరిచెం బెడు నీళ్లు, 

మం్మతేసానిత నానికి ఒప్పుకున్న తర్యాత ఏదివచ్చినా పట్టాలి, 

మర్మతే సానితేనము ఒప్పుకున్న త ర్వాత బిడ్డ వచ్చినా పట్టవలె గొద్ది 

వచ్చినా సట్టవ లె. 
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చం(తసొని'దెప్వులు, అక్కగారి సాధింపులు, 

మంతసానిముందట (ర) మర్మం దాచినట్లు. 

మం తాలకు చింతకాయలు రాలునా ? 

మంగ తాలకు మామిడిసళ్లు రాలునా? 

మం తాలు తక్కువ, తుంపురు లెక్కు_న, 

మందగుడెఎదున లె 

మందమే అందం. 

మందికి చెప్పానుకానీ మనకు చెప్పానా 

“చందిని ముంచి మసీదు కట్టినట్టు, 
మంది పలుచనై తే గంజి చిక్కపడుతుంది. 

మందిమాట విని మనువు పోతే మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఇల్లు గు ల్ల యింది. 

మంది యొక్కునయి లే (మోపయిలే) మజ్జిగ పలుచన, 

మంది యెక్కు_వయి తే (లానై తే) మశానికి చేటు, 
మందు ఎప్పుడు "తేనెతో నే సేవించాలి. 

మందుకు పోయినవాడు మాసికానికి వచ్చినట్లు, 

మందూ లేదు, గుండూ లేదు తుపాకి పట్టుక కాల్చు మన్నట్టు, 

మందైనా కావాలి, ముంద నా కావాలి, 

మక్కొ-కు పోయి కుక్క-ములం తెచ్చినట్లు, 

మక్కాకు పోయినా టక్కరితనం మాన లేదు, 

మక్కీకి మక్కీ... 

మక్కు_వపడి ముక్కా_లివీట చేయించుకుం శే డోరియాకోక .కతి కంచు 
కుపోయిందట |! న్ 

మఖ ఉరిమితే మదురుమోద కజ్జియినా పండును. 
మఖకు మానికంత ఇెట్టయిలే కా ర్తీకానికి కడవంక గుమ్మడికాయ, 
మఖపుబ్బలు వజపయితే మహాత్మ ర శ్రమం, 



ఎఆలతెలుగు సామెతలు $25 

మఖ పుబ్బలు వటిషయి తే మాఅన్న సేద్యం, నాసేద్యం మన్నే, 

మఖలో చల్లిన విత్తనాలు మచ్చలు కనబడతాయి. 

మఖలో పుట్టి పుబ్బలో మాడినట్లు. 

మఖలో మౌ నెడు, పుబ్బలో పుళ్తైడు, 

చుఖలో మొ నెడు చల్లుటకం క ఆశేవలో అడ్జెడు చలుట మేలు, 
కట్, 

మఖ వానల బుతువు. 

మఖాపంచకము సదా నంచకము. 

మగడు -ఒల్ల నమ్మను మారీ ఒల్లదు, 

మగనిసొమ్ము తిని మిండనిపాట పాడినట్టు. 
మగవానిపెండ్లా ? ఆడడానిపెండ్లా? అంశు అదేమో నాకు తెలియదు, 

గాడిపొయ్యిదగ్గంకు నెళ్ళినాను, గతికి వచ్చినాను అన్నాడట! 

ముగవాొడుతిరుగక చెడును, ఆడది తిరిగి చెడును, 

మగవాని బతుకు చిప్పనిండ మెతుకు, ఆడదాని బతుకు గంజిలోని 

మెతుకు. 

మగ్గంగుంతలో పా ముంది, మగో ల్లుం శే వీల వ్యే ! 

మగ్గంలో కండెవలె. 

మగ్గెని కొొకరాయి మరవకుండా పట్టండి, 

మజ్జిగలో తొళకా ? 

మటిఎదయినా మాఎటే గెలవాలి, 
6) (6 ౧ 

మట్టికుండలో ఉంటే మనోవ్యాధి, తొలుపొట్టలో ఉంశే తోచి 
ఉంటుంది, 

మట్టికే నా ఇంటివాడే పోవాలి, 

మటిగథలో కప్ప కూసే ఒకజాములో వర ౦ 
కడ ఎవి బె, 

మకిగుజాన్ని నమ్బి ఏతో దిగినటు. 
6 "ఉక గ్రా na) గం 

మట్టువిారు మాటకు మారు లేదు, 



"396 తెలుగు సామెతలు 

మడతకుడుములు, "శేషపాన్సులు. 

మడికి గట్టు, ఇంటికి గుట్టు. 

మడికి గటు మాటకు గుటు, 
లు లు 

మడికి మంద, చేనుకు ఎరువు. 

మడి దున్ని వముహారా జయినవాడూూ, చేను దున్ని చెడ్డవాడూ లేదు. 

మడిన పడ్ల నీరు, పైన పడ్డ "దెబ్బ పోదు. 

మడి బీద, రైతు పేద. 

_ మడ్డిముండకు మళల్లెపూ లిస్తే మడిచి ముడ్డికింద "పెట్టుకున్న దట ! 

మడుగుచీరకు మసి తాకినట్టు, 

. మణిని మణితో కోయవలెను, 

మణుం (గు) గొట్టగా మాసం చిక్కి నాడు 

మణుగు సగము, మైలయు సగమే. 
మణులు చెక్కిన వంశెళ్ళవ లె, 

మతికొద్దీ (ఎంతో) గతి (అంతు. 
మతిమోద మన్ను పోతు, ఉస్పుకు పోయి నిప్పు తెత్తు, 

మతిమరుసులవాసికి మస్తీ రుపులవాడు. 

మతి లేనమ్మకు గతిలేని మగడు, 

మతిలేని మాట, (కుతిలేని పాట, 

మతు లెన్ని చెప్పినా మామసక్క_శే గాని తొంగో నన్న దట ! 

"మతు లెన్ని చెప్పినా ముంకుబండి మానదు. 

మం[తసానియై నచ్చినపుడు పిసి వచ్చినా పట్టాలి, ఫిశున మొచ్చినా 

పటూాలి, 
6౬ 

మం తొల బువ్వ కడుపులోనికి పోతే యం తాలు చేయిస్తుంది, యం 

_కౌలబువ్య కడుపుభోసికి పోతే తం తాలు చేయిస్తుంది. 

మదిలోన నొక్క-టి, మొటాడు టొకటి (మదిరాక్షులకు). 



తేలు సామెతలు ఫి? 

మందబలం చూచి కుక్క. మొగుగుతుంది. 

మందిమొటలు పట్టుకొని మనుం బోతే మళ్ళొచ్చేనజ కి ల్లాగ మెం" 
దట! 

మందుకు పథ్యం, మాటకు సత్యం. 

మద్దికాయలు మా దిడ్డమాడ్కి.. 

మద్దిమాను చేలో ఎద్దులు మేస్తే మాయుస్తలు మానునా ? 

మద్దులు మునిగి పాణి 'వెతళ్లు తేమ కెంతబంటి అన్నట్లు, 

మదుకు (ర) వార మడియైనా కావలెను, మాటకశారిముగడై శావ లెను 

మదుకరుమోాదిపిల్లి వలె, 

వుర్రైలలోని ఎలుకవ లె. 

మధురమోసాళక్సి, కంచికామాక్సి. 

మధ్యాహ్నం వచ్చిన చుట్టం, మాపటిజామున వచ్చిన వాన పోదు, 

మనకు ఫులిభయం, పులికి మనభయం. 

మనగుమ్మడికాయలు మంచివై శే బజూల్లో ఎందుకు దొఫ్లతాయి 1 

మనచల్ల మనమే పలుచన చేసుకుంటామా ? 
మనదికాని పట్నం మహాసట్నం. 

మననువ్వుల్లో నూనె లేకపోతే గానుగవాన్షై అంశే ఏం లాధం ? 

మనబంగారం మంచిదయితే కంసాలి ఏమి చేయగలడు * 

మన మెజుగని చెవులకు మద్దికాయలా * 

మన సుం కే మౌర్ష ముంటుంది. 

మనసు కుదిరితే మల్లి, మనసు కుదరకున్న ఎల్లి . 

మన సెజుగని కల్లా? ఒ శ్ళెజుగని సివమా ? 

మనసు మండిగెలు చేసుకుం ఓ గోధుమ "లెవ రిస్తాడు ? 

మనసు మహావేకువు దాటునుు కౌలు కందకం డాటదు. 

నునసులేని మనువువ లె. 



రక శలుగు సాయమెళలు 

మనస్సుకు మనస్సే సాక్స్, 

మనస్సులో ఎంకే ఉంకే సోదోో అంక వస్తుంది. 

మనసో, మామగారి తెద్దినమెా అన్నారు, 

మన్నథుడే పురుషుడై నా వమోూయిలాడి తనమంకు బుద్ది మానదు. 

మనిషి ఉన్న నాడు మజ్జిగ లేదు, ఒలికిలోకి పాడిఆవు. 

మనివీ ఉన్న నాడు మజ్జిగ లేదు, కాష్టంమోదికి గంథపుచెక్క-లు, 

మనివీ కాటుకు మందు లేదు, 

. మనిపి. ఉండగా మంచినీళ్లు పోయరుగాని చచ్చినాక సమాధిలో అవు 
దూడను కట్టి వేస్తారు. 

మనివీ.కి ఉన్నది ఫుస్తీ, పసరానికి తిన్నది పుస్టి. 

మనివీకి ఒకమాట, పండు కొకరుచి. 

మనిషికి మా పే అలంకారము. 

మనిషికి రాక ((మాకుకు) మానికి వస్తుందా ? 
మనివీగబ్బు మారు మారు, నాగబ్బు తీరు తీరు, 

మనిషి చస్తే మాట మిగులుతాది, ఎద్దు చస్తే ఎముకో మిగులాాది.' 

మనికి పేవయినా మాట పేద కారాదు. 

మనిషి పోచికోలు కాడు. 

మనువు చెడి ముండ బుద్ధిమంతురా లయింది, 

మనిషి మంచి చేకాని గుణం గుడిసేటుది. 

మనిషి మోదివీడ మహిమీమిద పోయింది. 

మనుగుడుపు పెండ్లి కొడుకు నలె, 
మనుగుడుపునాటిమోటలు మనివిననా డుండవు. 

మనువు నిష్యం కాలేదు, ఏకులరాట్నం అమ్మబోకు అన్నట్టు, 

మనుమడు నేర్చుకున్నట్లు, అవ్వకు దురద తీరినట్లు, 

మనువును నమ్ముకొని బొంత బోర్ల వేసుకున్నట్టు (కున్న దట !) 



మనువు లెన్ని చెప్పినా మామపక్క_కే. 

మనుష్యు లుండరుగాని మొట లుంటాయి, 

మనుష్యులు పోయినా మాటలు నిలుచును, 

మన్ను తిన్న పామువ లె, 

మన్ను తిని మంచినీళ్ళు (తాగు. 

మన్నును నమ్మి దున్నినవాడే మన్నీడు. 

మన్ను స్టొటే బంగారం, బంగారం పట్టితే మన్ను, 

మన్ను మిలే మౌలకైనా పండును, 

మన్ను, మిన్ను మెత్త నయితే మనుష్యులకు (బతుకు, 

నున్ను వెళ్ళకుండా దున్ని'తే చెన్ను "వెళ్ళకుండా పండును, 
నునోవ్యాధికి మందు లేదు, 

మబ్బులు చెదరిపోయినా వాననీకు నిలిచే ఉంటుంది. 

మబ్బులో పొద్దు మగడాలిని చెజచును. 

మబ్బు విడచిన ఎండ, మగడు విడచిన ముండ (సట్టి విడచిన మండ). 

మజ చిపోయి చచ్చినాను, (ప్రాణమా! రమ్మం కు వస్తుందా ? 

ముజుచిపోయి మజ్జిగలో చబ్బ్ల వోశాను అన్నట్టు. 

నుజుచిపోయి మొకుబొట్టులో మజ్జి జిన పోసింది. 

మజణజచి మామ పెళ్ళా sy మగదలా అన్నట్టు. 

మకుగుభాషుపె మన్ను పొయ్యి, గంజిలో యిం3 ఉ ప్పెయ్యి. 

మరువముతోో నే సరిమళము, 

మర్యాదకు పోతే మానం దక్క-దు. 

మర్యాదరామన్న మాట శాప్పినా నావేటు తప్పదు, 

మలపేేబె మానెడు పాలు ఇచ్చును, 
మలప ససన్వాసికి, మాచకమ్మకు జవ 

మల్ల "తెచ్చుకో అయ్యా ! అంచు మతింతే బు నెట్టి అన్నట్లు, 
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మల్లీ | మల్లీ ! మంచానికి కా శెన్ని 1 అంే మూాడున్నొ కటి. 

ములుగులు (కుంగితే (గుంజితే) మాపటికి ఈనును,. 

మల్లెపూవులా గుతికి మొగలిశేకులా గిస్కిరి చేయుము, 

మ'ల్లెవట్టిన చేనువ లె, 

నుళయాళంలో చెవులు కుడుశారని మాయవరంనుంచి చెవులు మూసి 
కాని పోయినట్టు, 

మసిపాతలో మాణిక్యమట్లు, 

మసి పూసి మాశేడుకాయ చేసినట్టు (అమ్ము తారా 2). 

- మసి మొగమువాడు, చమురుకాళ్ళవాడు ప్రో గయినట్టు, 

మసీదు శాల మడార్ సాబ్ అంకు నంబెడుబొంతలు చంక శప్వయ 

అన్నాడట ! 

మహోంతమైన లొల్సీ మోనెడు వడ్లు అలుకదు, 

మహామహోవాళ్ళు మడుగులో పడుతూం కు కోణంగిడానరి కోనేటిలో 

పజెనంట |! 

మహామహానాళ్లు మదుళ్ళకింద ఉం కీ గోడచాటువారికి శరణు శరణు, 

మహామహావాళ్లు మదుళ్ళకింద ఉం గ ఫుల్లాకు నాగ లేమి అన్నట్టు ! 
నముహామహావాళు నున్ను మూకుళ్లు అయితే నీ వొకజల్లి మూకుడివి, 

మహారాజావారని మనవి చేసుకుంశే మరిరెండు వడ్డించ (తన్న) 
మన్నాడట | 

మహోరాజుకె నా మన్ను నమ్మినవాడే అన్నం పెట్టాలి, 

మహారాజు తింకు మందు తిన్నట్లు, పేదవాడు తిం చే పేడ తిన్నట్లు, 

మహారాజులమేకొని పొయ్యి రాజను, 

మహాలక్షి. శ్రపండుగకు మాడెత్తు చలి. 

మహావృశక్షంకింద మొక్క-లు పెజుగవు, 

మాంసం తింటామని ఎముకలు (దమ్ములు, బొమికలు) మెడకు క ట్టు 

కుంటామా 1 - 
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మాంసం మాంసాన్ని పెంచుతుంది. 

మాఇంటూయనకు మగతన ముంకే, పొకుగింటాయనతో పోయే 

"దడెందుకు ? 

మాఇంటి కొస్తే మా శేం తెస్తావు? మాఇంటి కొస్తే మా శేబు ఇస్తావు! 

మా కాయుప్యము (మస్తు), మా కారోగ్యము (మస్తు). 
మాకు కుడుము, మోకు (నక్క 

మాగిపొద్దు మాటాడ దీరదు. 

వూగి (న) చెడ్డగొడ్డు మాదిగింటికై నా తగద్య (పనికిరాదు). 

మాగిలి దున్ని శే మరింక పండును (పంటు, 

మాగిలి దున్ని లే మాలవానిశకై నా పై పె రగును (స పండును), 

మాఘమాసంలో మదురుమోదిగడ్డ ఎండును, 

మాఘమాసంలో (మాకుల్ఫుసెకం వణకును, 

మాఘమాసపుచలి మంటలో పడ్డా తీరదు, 

మాఘమాసస్పవాన, మగడులేని చాన, 

మొచకమ్మానమర్త ర మ ఖయిలేనేమి! పు బృయి లేనేమి ‘ 

మాచక్కెరతో మోపొంగ లెందుకు వండాలి ? 

మాచెర్గదొరలకు మోసాలు లేవు, పల్నాటిదొరలకు వాసాలు లేవు, 

మాటం కు మహారాజు నిలబడ తొడు. . 

మాటకారి సీటుకౌడు, 

మాటకు పడి చస్తాముకాని మూటకు పడి చస్తామా 1 
మాటకు పేదరికం లేదు. 

మాటకు మాట తేగులు, నీటికి నాచు తెగులు. 

మాటకు మాట శృంగారం, చీటకు కోటశృం గారం, 

మొటకు ముందే ఏడ్చే మగవాళ్లే, నవ్వే ఆడదాన్ని నమ్మరాదు 

మాటకు సొంపు, పాటకు ఇంపు. 
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వమాటగొప్ప చెప్ప మాటలు చాలవు. 

మాట ఘనము (గొప్ప, మానిక పిచ్చ. 

మాటచుట్ట మే కాని పూటచుట్టము కాదు. (చుట్టమా 2) 

మాట చూడనిది మన సీయరాదు (మను వీయరాదు). 

మాట తప్పినవాడు మాలవాడు, 

మాటమాటకు తప్పు, బోడినె లికి ముప్పు, 

మాటలకు మల్లి, పనికి ఎల్పీ, 

మొటలచేత మహాకాళిని నవ్వించవచ్చు. 

“కకాటలచేత మహో రాజుబిడ్డను మనువు తెచ్చుకోవచ్చు. 

మాటలచేత మాన్యాలు సంపాదింపనచ్చును, 

మాటల తేటలు (తీపి) మాఇంటికాడ, మాపటిభేజనాలు మాఇంటి 
కాడ, 

మాటలతోనే మనుబోలువారు చేడూరు డాటినట్టు, 

మాటలతో మూటలు కొనవచ్చును, 

మొటలలో పడి మగనిని మబిచినట్టు, 

మొటలన తౌనికి నా దోసల్లా, 

. మాటలు ఆకులు, చేతలు పండ్లు, 

మాటలు ఎన్ని చెప్పినా మామపొత్తు వదల నన్నదట ! 

మాటలు కోటలు దాటును, (గో కాలు గడప దాటదు. 

మాట పెదవి దాటిన పృధివి దాటును, 

మాటలు కోటలు దొటునుగాని, కాళ్ళు కందకాలు దాటవు, 

మాటలు నేర్చిన మొ (మ) నగాండ్లేగాని, పూటభత్య మిచ్చే పుణ్యా 

తు లా లేరు, 

మాటలు తల్లిమాటలు, పెట్టు సవతితల్లి పెట్టు, 

మాటలు నేర్యకపో తే పూటలు గడునవ్నం 
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మాటలు నేర్చిన కుక్క_ను వేటకు పంవితే ఉసుకో అంశేు (ఉజ్జో అల 

ఉసుకో (ఉజ్ణో) అందట |! 

మాటలు పోయినాక మూటలు పనికిరాను, 

మాటలు మంచి, చేతలు చెడ్డ, 

మాటలు లేక మనుగడ లేదు. 

మాటలే వుం తాలు, చెశే (క్రియలు, 

వూట లే మం తాలు, (మూాకులే వుందులు, 

మాటలో నీ టుంది, మాటలో పో టుంది, మాటలో నూటీ ఉంది. 

మాట్లాడ నేరిస్తే పోట్లాట రాదు. 

మాట్లాడి తే మరామేకు, 

మాట్లాడితే మళ్లెలు, కొట్లాడి తే కందురీగలు, 
మాట్లాడుతుంట వచ్చేవి మాటలు, గొౌరుగుతుంశే వచ్చేవి 

వెంట్రుకలు, 

నూ ప లేకుంశు చోపే లేదు. 

మాణిక్యం పోయినాక మసిబట్ట చుట్టమా 1 

మాణిక్యానికి మసి పూసినట్టు, 

మూతకు వెళ్ళినవాడు మాసికాసిక వచ్చినాడట ! 

మాదలన్ని టిలో కొమ్ఫ్ముపూబ (పమౌాదం. 

మాది కాదు, మాఅత్తగారి సొమ్ము. 

మాదిగమంచానికి కాళ్ళనైపు ఒక క్కు తలవైపు ఒకశే, 

మాదిగ మల్లీ +, కంసాలి ఎనీ 

మాదిగవాని ఆలయినా మాడే (మంటు) కాలికి చెప్ప చేదు. 

మాచేనునిసత్యం మాకు "తెలియదా + 

మాదొబ్బే రెడ్డి వచ్చాడు, వోళ్ళకూటిలోపల మంచం వేయి అన్నట్టు 

మాధవభట్టకు పడిశము ఏటా రెండుమాన్లు రావడము, వచ్చినపు 

డల్లా ఆశేసిమాసము లుండడము, 
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మాధుకరంవానింటికి ఉపాదానంనాడు పోయినట్టు, 

మాధ్యుల భుక్తి, వైష్ణవుల భక్తి, అద్వైతుల యు క్రి. 

మానం పోయినవనుక (పాణ మెందుకు + 

మానంలో పుండు, మామగారి నై ద్యం. 

మానించే మందు, బతికించే ఊరు, 

మానికకు కరవు లేదు, కోమటికి పరువు లేదు. 

మానినఫుండు మళ్ళీ శేపినట్టు 

మానినరోగానికి మందు నద్దు, ఈనినకుక్క_ ఇంట ఉన్నది, వైద్యుడా! 

అన్నాడట ! 

మానిపండ్లు మానికిందనే పడును (రాలును). 

మానుకొొద్దీ చెక్కు తీయాలి, 

మానును చూచేవా ? మానును పట్టిన దయ్యాన్ని భూచేవా 1 

మానుపిల్లి అయినా, మట్టిపిల్లి అయినా ఎలుకను పట్టించే పిల్లి, 

మూానుపేరు చెప్పుకొని పం డ్డ ము నః 

మానెడు మంటితో పోసుకుం కు యిద్దుము యింటిలో పోసుకుంటారు. 

మానెడు పిండవచ్చునుగాని చిశ్లైడు ఎక్కించలేము. 

మానేదానికి మం చేలా? మననిదానికి మం చేలా? 

మాపిల్ల వానికి ముపై ఎ రెండు గుణా లున్నవిగాని శెండు మొతం 

తక్కువ, 
మాముబంగతికి కూర్చున్నా, అ త్తబంతికి 'లేస్తొడు. 

నామతోకూడా మంచ మల్లి, తాతతోకూడా తడక కట్టడానికి 

వచ్చిందట | 

మామా ఒకళఇంటిఅల్లు డే, అత్తా ఒకఇంటికోడ లే, 

మౌమిడి చెట్టుకు మడిగుడ్డ కట్టినట్టు, 

నూమిడి మనగ్టీతే సజ్జలు పండును, 



తెలు౫దన సామెతలు ve: 

మామిళ్ళ క్ (గుక్కి-ళ్ళకూ ఆజ్ఞా | 

మామిళ్ళకు మంచు చెజుపు, కొబ్బరికి కుడితి చెలువుం 

మామిళ్ళు కాస్తే మళూచికాలు మెండు. 

మామిళ్ళు మగ్టినా, నే శేళ్ళు నెగ్గీనా ఫలము పెద్ద (మం చికాలానికి). 

మాయసంసారం, మంకిదొంతులు, 

మారకము మున్న టిమాదిక, తిండి ఎస్పటిమాది శే, 

మార్లశిరములో మాట్లాడడానికి పొ ద్దుండదు, 

మార్లశిరాన మామిడిపూత, 

మారికి వారగరాొలా ? 

మారుచీర లేక మేలుచీ5 కట్టుకొన్న ట్లు, 

మారుమనువు చేసుకుం కే మొదటిమగని సుద్దులు చెప్పినట్టు. 

మారు లేనితిండి మాదిగతిండి, దొరలేని తిండి దయ్యవుతిండి. 

మౌారులోకానికి 'నళ్ళినా మాకుకల్లి వద్దు, 
మారేడు మసి పూసి నేరేడు అన్నట్లు. 

మాలకు మాంసం, గాడారికి తోలు. 

మాలకూటికి పోయినా సీశ్ళపప్పే అన్నట్లు, 

మాలకూటికి లోబడ్లా పుస్ప్టూబద్ద దొరకదు. 

మాలదాన్ని ఎంకటమ్మా అం ఓ మటణింతి వీగుస్తుంది. 

మాలపల్లెలో మంగళాష్టకాలు. 

మాలపున్న మముందర మాదిగవాడైనా చల్లడు, 

మాలముండకు మంగళొష్టకాలు, 

మొలలకు మం తెలు, (బాహ్మణులకు పీటలు, 

మాలవాడకుక్క_ మణి అన్న మెబుగునా 1 

మాలవాడి పెళ్ళి మవాసూల్తో సరి! 
మాలాయగారికి కోలాయగారు గురువు 
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మాలీషు చేసినట్లూ ఉండనలె, కాపు చెడ్లట్లూ ఉండనలె, 

మావాడు దెబ్బల కోరుస్తాడు అంశే విడిపించే దిక్కు లేక అన్నట్టు. 

మావాళ్ళు వద్దన్నందుకు, మంగళగిరితిరునాళ్ళకు వెళ్ళినందుకు నాపని 

ఇలాగే కావాలీ 

మావిళ్ళకు హాద్దయిన గుటికిళ్ళకు హాద్దా! 

మానవి (మాసొమ్బు) మా కిస్తే మడిమాన్యా లిచ్చినట్టు. 

మొసికలేసిన గుడ్డ, దడాసీదానిబిడ్ల, 

' మాసిమిద మాసి ఎక్కి. కూకుంశు మోసిమోసి చచ్చా నన్నాడట ! 
మాసిశానికి ఎక్కువ, కద్దినానికి తక్కువ, 
మాన మెత్తు బంగారంతో గాడిదను చేయుము, 

మాసె నభోమణి, నక్కలు కూసెన్. 

మాంస మం కు సెసుయ్, సెస లంకు నైకుయ్. 

నూంసం తింటామని బొమిశెైలు బుజాన పెట్టుకు ఊగు తామా + 

(మెడలో (గుచ్చుకొని తిరుగుతామా 1) 

నూంనం తినేవాడు పోతే బొక్కలు తినేవాడు వస్తాడు, 

“ మింగ మెతుకు లేదు, మోసాలకు సంపెంగనూనె, 

మింగినకడికి రుచి ఎందుకు ? 

మించినడానికి మంచి లేదు. 

మింటికన్నా పొడుగు, నగరికన్నా థాస్ట్రకం లేదు. 

మిండగాని జూచి గుండములో పడతొను. 

మిండడిఈవి ఎంతో లంజమక్కువ అంత. 

మిండని నమ్ముకొని జాతర పోయినట్లు, 

మిండలను మరగినమ్మాా, మొగడ “న ఊరకుండరు, 

మిడిమేలపు మిండని ఉంచుకొన్న గట్టుకు మంచం మోయాలి, 

మిగిలితే మిండ డి తొడు అన్నట్లు, 
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మిగలిన సున్నాన్నీ, మిగిలిన రాజును వదలరాదు. 

మిగులుమనిమీ ఉం కే పగులు తెలనొప్పి. 

మింటికన్న పొడుగు, నగరికన్న భాస్ట్రీకం లేదు. 
మిట్టానువార్థస తాను మి డెక్క అదలించినా పోదు. 

మిడికీ చచ్చేదానిముందు కులికి చావాలి, 

మిడు తంఛట్టిజోన్యంవ లె, 

మిడుతింభట్టు రైతులమి త్తి, 

మిడుతదండు వచ్చిందం శ మిన్ను విరిగిన శ్లే, 

మితం తిప్పితే అమృతమైనా విషమే, 

మితం తేప్పితే పీతం తప్పుతుంది. 

మిన్ధఉన్న పొడు (బతుకడు, గుడిసెఉన్నవాడు ొవడు, 

మిధ్రైమోాదికోలాటంన లె, 

మి(ధ్రమాదిపలుగు, మోానొాలమోది మెటుగు, 

మిధునంలో పుట్టిన మొక్క, మోసకట్టులో పుట్టిన కొడుకు అక్కరకు 

వస్తారు. | 

మినుములు తింటూ అనుములు చేతిలో పెట్టినట్లు, 

మిన్ను ఎజ్జినయినా, కన్ను ఎజ్జనయినా కారక మానదు. 

మిన్ను విజిగి మాద బడిన అరచేతితో అడ్డగలమా | 

మిన్ను ఏజీగ మోద పడ్డట్లు, 

మిరపకాయ చిన్నదని నేల మాడరాదు (కూడదు). 

మిోషంట భోజనం చేసి మాఇంట చెయ్యి కడుకో- అన్నట్లు, 

మాఇంటి కాసే ప్ మిస్తావు ! మాల్రంటి కొస్తే ఏం తెస్తావు! 

మీవంటి గేదె, మాలంటిదూడ, తీసుకురా తిమ టా. పీసెడు నెయ్యి. 
ద్ర శ 3 3 మోటో "రేదయ్యా ! అం ఓ వఏిఅవతల తాటాకు ుఎపొలెం అన్నట్టు, 

శ 
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మోకు మూట, మాకు మూట. 

మగడ మింగేవానికి సన్న ఎట్లా వస్తుంది 1 

మోాగాలిమోద మెతుకు పడితే మిట్టిమిట్రిపడ్డట్టు,. 
మోగాళ్ళువాచినమ్మా! మిోఇంట్లో సెండ్ ఎస్పడు! అం శే మోళాళ్లు 

వాచినమ్మా | మొన్న నే అయిపోయింది అన్నదట |! 

మిగురువులు మాశిష్యులవ ఫ్రే చదువుకున్నారు. 

మోబిడ్డ కింత తవు డం కే మిబిడ్డ కిన్ని పాలు అన్నట్లు, 
మద మిలమిల, లోన లొటలొట, 

“కాద మెరుగులు, లోన పురుగులు, 

మాదయలో మాగంజి. 

మోాదిఆకులు రాలితే కిందిఆకులు సవ్వినవట ! 

మీరలేని చుట్టం వస్తే మిడకక తెల్లారదు. 

మీసాలపసేగాని కోసనాబట్ట, 

మోసాలు ఎందుకురా! అం కే మోామేన త్తచాలు అన్నాట్ట! 

మోసాలు వచ్చేటప్పుడు "దేశాలు కానరావు. 

ముగ్గు కెక్కిన బండి పొలిమేర దాటదు. 

ముఖాలు చూచి బొట్టు పెడతారు, పిజ్ఞలు చూచి వీట వేస్తారు. 

ముంజలు తిన్న వానిక ంట మోకులు తిన్న వానికే తంటా, 

ముం చేతికంకగానికి అద్ద మెందుకు * 

ముంజేతిలో సత్తువ ఉం కే మణికట్టులతో వడ్లు మెదుగుతాయి. 
ముంజేయి ఆడితే మోచేయి ఆడుతుంది. 

ముంజేయి మళ్ళి తేనే మోచేయి మళ్ళును, 

ముండకొడుకే కొడుకు, రాజుకొడుకే కొడుకు. 

ముండ పెంచిన కొడుకు, ముకుడారంలేని కోడై. 

ముండ పెంచిన బిడ్డ, ముకుతాడు లేని ఎద్దు. 

ముండ ముప్పావుకు చెడ్డది, నరకడు పావుకు చెడ్డాడు. 
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ముండ మొయ్యవచ్చునుగాని నింద మొయ్య రాదు, 

ముండమోపికాళ్ళకు (మొక్కితే నీను నాలెక్కనే వర్ధిల్లమని దీవిం 
చిందట ! 

ముండమోవీ కేల ముత్యాలపాసట 1 

ముండమోవీ బలుపు, పొండురోగి తెలుపు. 

ముండ్ల చెట్టుబంక ౩ పబుష్యైం, 

ముండే మోద బట్ట 'చున్సీగా తీసుకోవ లెను, 

ముండా కాదు, సుమనా కాదు. 

ముండాకొొడుకు మూటికి జెడీ టె, ముండ నూటిక్సి జెడది. 

ముం3 మూూశికట్టు, సంచి సభకట్టు, 

ముం3లోనుంచి పప సాలకటోననట్టు,. 

ముంపలో మూవి మె పాలు తాగు పిల్లి తన్ను ఎవరూ చూడలే 

దనుకున్న ట్లు, 

ముం తెడునీళ్ళకు ఉలిక్కిపడి తే, బా నెడునీళ్ళు నీబావ పోసుకుంటాడా 1 

ముం తెడుపాలకు ముత్యమంత చేమిరి, 

ముం తెడుపాలకు ముత్యమంతి నెన్న. 

ముందటివానికి ముంతంబలి, ననుకటివానికీ తెడ్డంబలి, 

ముందర సల్లం, ననుక మిట్ట, 

ముందర శిర ముండగా మోకాలికి సేసలు పెట్టినట్లు. 

ముందరికాళ్ళకు బందాలు వేసి ముండల తాళ్ళు తెంపినట్లు, 

ముందరికి వచ్చి కాలు విరుగపడ్డట్టు. 

ముందుఅరకకు మొనగాళ్ళను కట్టవ లెను, 

ముందు ఆకు చేయించుకుంశే తరువాత ఎప్పుడైనా తినవచ్చు, 

ముం దున్నది మునళ్ళపండుగ, 

ముందు (కపోతే) గొయ్యి, 'నెనుకకు పోతే నుయ్యి, 
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ముందు (కుపోతే) పోటు, వెనుకకు పోతే తన్ను. 
ముందు (కపోతే) మురికిముండ, వెనుకకు పోతే నెజ్హిముండ. 
ముందు చచ్చింది ము'క్తెదువ, వెనుక చచ్చింది విధవ. 

ముందు చూస్తే అయ్యవారిగుజ్ణుంగా ఉంది, వెనుక చూస్తే స్తా 

గుజ్లంగా ఉంది. 

ముందు చేసిన తప్పు మూలను ఉం#ే వనుక సిన తస్వమంచంకాడికి 

వచ్చినట్ట్లు. 

ముందు నడచే ముతరాచువాశ్తి, 'నె (ఎ) నుక నడచే వనాదివాణ్ణి 
నమ్మరాదు: 

ముందు నడిపించి ఫొంకులు కొట్టుట, 

ముందు పెళ్ళాం బిడ్డలు ముం ఎత్తుక్ష తిుగుతూఉం కు లంజకు బిడ్డలు 

"లేరని రామేశ్వరం పోయినాడట |! 

ముందు పోయే ముతరాచువాళ్ణి, (పక్క. నచ్చే పటాతివాల్లి నమ్మ 
రాదు. 

ముందు పోయేది ముండ్ల కంప, 'నెనక పోయేది వన్న ముక్క. 

ముందువారికి ముందోపులు, 'వనుకోవారికి దొప్పదోపులు. 

ముందు ముచ్చట్లు, వెనుక తొస్పట్లు (చప్పట్లు). 
ముందు మ్యులైదువ, "వనుక విభవ 

_ ముందుకు పోయిన పొడుచు, వనక్కి. వచ్చిన తన్ను, 

ముందు మునగ, "వెనుక “నలగ (కూడదు). 
ముందు మురిసినమ్మ పండుగ గు శ్తెరుగదు. 
ముందు ముల్లు (తొక్కి "వెనుక భ(దం అన్నట్టు. 

ముందువాళ్ళకు మూకిళ్ళు, వెనుక వాళ్ళకు నాకిళ్ళు. 

ముందు వచ్చినందుకు మున్న్నూరువరహాలు దండగ, మళ్ళీ వల వస్తివే? 
నూయదారితొత్తా ! ! 



తలుగు సామెతలు ల 

ముందు వచ్చిన చెవులకంకు నెనుక వచ్చిన కొమ్ములు వాడి, 

ముందు సంతకి అరువు ఏడ్చింది. 

ముక్కి_డికితోడు పడిశము, 

ముక్కు ఉంజేవజుకు పడిశ ముంటుంది. 

ముక్కువదిరా అం కు తల తిప్పి చూపినాడట ! 

ముక్కు కోసినా ముందు మొగుడే మేలు. 

ముక్కు కోసుకుం శే "దేవుడు కనబడ తౌడు. 

ముక్కు చిన్నది, ముత్యం "పెద్దది. 

ముక్కు. చొచ్చి కంట్లో (పవేశించినట్లు. 

ముక్కు. డుస్పిన పనరంలాగు. 

ముక్కు దాటితే ముటికి, నాలుక దాటితే నరకం. 

ముక్కు. నలిపి దీసం “పెట్ట మంకు మొగుడి (మామ) ముక్కు నలి 
వీందట ! 

ముక్కు పట్టని ముత్యం, చెవు పట్టని కమ్మ. 
ముక్కు_పట్టినవానితో చీదించినట్లు, 
ముక్కు_ పట్టుకుం శే (పాణం పోదా ? 

ముక్కు. పోతే మూన్నాళ్ళకు వస్తుంది, కొప్పు కొయ్యరా కుమ్మర 
మొగుడా ! 

ముక్కు మూరెడు, సిగ బారెడు. 
ముక్కు. మూసుకుం కు మూడుగడియలు. 

ముక్కులో వేలు పైనా వాట మేను, 

ముక్కు-లోని 'నెంట్రుక కొస్పులోనికి వచ్చి, మూగవాడు అమ్మా 1 

అన్న నాటికి మాతాం. 

ముక్కో-టిచేనతలకు ( మొక్కి-నా, అక్క. (బతకకనే పోయె, 

ముఖంఅంధం ముడ్డికి చేటు, 



య తెలు_ సామెతలు 

ముఖ ముంది, అద్ద ముంది. 

ముఖము చూస్తే కనబడదా మోగాళ్ళవాపు * 

ముఖము లేట, ముడ్డి తీట. 

ముఖము కేట, మొల గజ్జి, 

ముఖము బాగులేదని అద్దం సగులగొట్టినట్లు, 

ముఖముమౌాడుపుదీప మింటికి కొర గాదు, ఆంకుబోతుభార్య మొ 

డికి కొర గాదు, ఏడ్చుగొట్టుబిడ్ల చంకకు కొర గాదు, 

ముఖములో సుఖం లేదు, మోకాళ్ళలో బిగువు లేదు. 

ముగ్గురికి తెలిస్తే మూడులోశకాలకు తెలుస్తుంది. 

ముగ్గురిని కూర్చెరా ముండదై నం. 

ముగ్గురిమధ్య ముంత దాగింది. 
ముగ్గురు ఆడవాళ్లు కూడితే పట్టసగ లే చుక్కలు పొడుస్తాయి. 

ముగ్గురు ఎక్కిన బండి పొలినేర డాటదు. 

ముగ్గురు బిడ్డలను కంళశేు ముసలివానికై నా కొర గాదు. 

ముగ్గురు మూడులోకాలయి తే ముసలిది యమలోకం, 

(ముగ్గు వేయ రానివారిని యముడు జాంబనంతుని నెంటుకలు పెరళ 

"బడ తాడట ! 

ముట్టుకుం శు ముత్యం, పట్టుకుం కు బంగారం, 

ముట్టుకున్న మూడు దండుగలు,. 

ము ట్లుడిగినతరువాత సమర్త సారె, 

ము ట్లుడిగినా మురిపె ముడుగలేదు. 

ముడిబియ్యం తింశు ముప్ప్ఞ గడుస్తుందా + 

ముడి మూరెడు సాగదు. 

ముడివాటునవాలుకు (బహ గవాబుజివాబు. 

మ్లుడి వేశాక ముండయినా ముతకయినా తప్పదు, 
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ముడి కాల్చి మూతికి వెన్న రాచినట్టు, 
య ౧౧ 

ముడ్డిని తన్నిన మూతిపళ్ళు రాలు, 

వ ముడ్డి కిందికి నీళ్ళు వస్తే లేవకమానరు. 

ముడ్డికి చీడ ఉన్న చెల్ల బండియెేనా 1 

ముడి గిలి జోల పొడినటు, 
డె ౧౧ గ 

ముడ్డిమోద కొడితే మూతిసండ్లు రాలినట్లు. (రాలాయట !) 

ముడ్డిలో కారం చల్లి విసనకజ్జతో విసరినట్టు, 

ముడ్డి మొఖం లేని బిడ్డ, మొవలు తుది లేని పాట. 

ము3కో సతెకో మూడుబట్టలు, కుంటో, గుడ్డా ముగ్గురుపిల్ల లు, 

ముష్యమం3 పదనుంటి మూలశకార్తెలో చల్లిన ఉలవచేను కాయును. 

ముం తెడునీళ్ళ ౩ ముద్దుల గునిస్తే వక్తెడు నీ శ్ళెట్లా పోసుకుంటారు 1 
ము ళాల సుగడాలు, ముట్టుకున్న జగడాలు, 

ముత్యాలన్నీ ఒకచోట, నత్తగుల్లలన్నీ ఒకచోట. 

ము సిసి విడిచి స తిని తెగిలించుకున్న ట్టు, 
అజా అండాల Mn 

ముదలిమారిజంభం ఆముడానికి చేటు. 

ముదముదకీ విసి)లా. దిఫొద్ పడిన 
ముద్ద వేసిన తెట్టు, మూతినాకుడు మాటలు. 

మ్ముద మ్యుదపాళంగా నే ఉండగా ముగ్గురుబిడ్డలతల్లి అయినట్లు, 

నుదికొమ్మ వంగదు, 

ముది మది తప్పిన మూడుగుణాలు, 

ముదిమాను చేవ. | 

ముదిమాను వంగదు. 

ముదిమికీ ముచ్చట్లు లావు, 

ముదిమిని కొటి యౌానె ముంజె లంజియును (ప. వి. పు, 24%. 
ముదిముప్పున అంగటిముల్లు, 



ముదిముప్పున మూడుగుణాలు, 

ముదియగా ముదియగా మోహము లాన్ట, 

ముదిరి చచ్చినా, ఎండి ఇడిసినా వగపు లేదు, 

ముదురున వేసిన పైరు, ముదిమిని వుట్టిన కొడుకు. 

ముద్దు గుడవరా మునిపెండ్లికొడుకా ! అంశే పెళ్ళికి వచ్చినవాళ్ళం తా 

నా పెళ్ళాలే అన్నాడట ! 

ముద్దు చేసిన కుక్కు మూతి కరచింది, చనవు చేసిన భార్య చంక 

కెక్కింది. 

ముద్దున నేకు చెడె, మురిపాన నడక చెడ. 

ముద్దుముఖం గరుడ సేవ. 

ముద్దుల గునియకు మునిపెండ్లికొడుకా! అంకే పెండ్లి కొచ్చిన 

వారంతా నాపెండ్తా లన్నాడట ! 

ముద్దులయ్య పోయి, మొద్దులయ్య అయినాడు, 

ముద్దులాడి తే ముక్కు నొక్కినట్లు. 

మునగ చెట్టుకు మున్నూరురోగాలు, 

మునిగేవానికి తెలుసు నీటిలోతు. 

మునిమాపటి మాటలు ముందుకురాను. 

మునుపే ముక్కి-డి, మైన పడిశం, 

మునుముందు మాసాలొస్తున్న యందలి చేశాలు కానరావు. 
మున్నూటఅరవై నాలుగు శిగనము లున్నా ఒకళే, ముప్ఫైఆరు గుల్లి 

కొప్పు లున్నా ఒకే, 

మున్నూ టరువదిరోగాలకు మూూడుగుప్పిళ్ళు కరక్మా-యపాొడి, 

మున్నూటికులానికి ముప్పు లేదు, మొండికాలికి చెప్పు లేదు. 

మున్నూరురూపాయ లిచ్చియైనా మువలిడానిని కొనాలి, 

మున్నూరురూపాయలై నా పెట్ట మునలిదాన్ని కొనాలి, 
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మున్నూరువరహాోలు పోయె మూలతిమోసాలు పోయె నంబిసోవు 

యాజులు అన్నమాట నాకు తస్పదాయె, 

మున్నూరుశిఖలై నా కూడవచ్చునుకాని మూడుకొప్పులు కూడరాదు. 
మున్నూర త్తకు ముష్టికోడలు, 

ముస్పదిఏండ్లఆడదీ, మూడేండ మగవాడూ ఒకటి, 

ముస్పదియారుజట్టు కూడుతౌయిగాని, మూడుజుట్లు కూడను, 

ముస్పదిమూడుకోట్ల చదేవతిలు ముక్కు పట్టించగలకుగాని నారా 

యణా ! అనిపిం చగలరా ? 

నుస్పదిమూడువున్నపోతులు కోడిగెవాడికి మూడు సాల్యగామొలు 

కడుగుట కష్టమా ? 

నుప్పదిమూడుసిగ లిముడునుగాని మూడుకొప్పు లిముడవు. 
ముప్పూట తన్న మ్మ మూర్చృపోయిందట ! 

ముప్పొద్దు తిన్న మ్మ ముగుడిఆకలి ఎబుగవు, 

ముపై ఎనీట్రల పేడ మోసే పోలీకి మూడుపుంజూల దండ బరువా? 

మురగన్న నం దేహం నిస్పం చేవహాం. 

మురికిముండ ముచ్చట “వీలపిండిచేటు. 

మురికిమురికి ము ల్తేదువుకం కె 'సెల్లడియైన విధవ మేలు, 

మురిపెము తిరిపెముచేట్టు మునలి మొగుడు ,(సాణంచేటు. 

మురిపెమునకు మూడునల్ల పూసలు కొలికికి ఒక తిరగలిరాయిం 

మురిసీ ముండమోవిని చేసుకుం కు మొదటి మొగుడిముచ్చ క్షే, 

బులగకౌయకు తగిన ముం డ్లెప్పు డున్నవో, కాకరకాయకు తగిన 

కరకు లప్పు డున్నవి, 

ములగకాయకు ముం డెన్ని * అంచ కాకరకొయకు గం చున్ని? 

అన్నట్టు, 

ములగ చెట్టుమోచ కాకిగూటివ లె 
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ములాయజూకు పోతే ముండగర్భ మైనట్లు. 

ములాలు తిండికి లేక మొతుకుంటూం పే వీరకు పంచదార! 
గా అవి ౧౧ 

ముల్లు తీసి ఫొ అడచిసట్టు. 

ములు తీసి గూటము కొటు, 
గా 6 

ముల్లును ముళ్లే తీయాలి, దొంగను దొంో పట్టాలి, 

ముల్లు పుచ్చి కొ జ్ఞిడచినట్లు (అడచినచందము). 

ముల్లు పటికి కొట్లు కొట్టుకొన్న ట్లు. 

ముల్లు నచ్చి అరటాకుమోద పడ్డా, అరటోకు నచ్చి ముల్లుమిోాడ 

పడ్డా ఆకుే మోసం, 

మువీ.ణి చెట్టులయినా పచ్చని చెట్టు కొట్టరాదు. 

ముమికి నమిఏమి ? 
అ లు 

ముప్రి,కి మూడుసంచులా ? 

మువీలో ముసి ధరాముమషి. 
లు క్రై శాప 

ముసలమ్మా ! బుజు వణికిసావేమి ? అంశు ఊరకుండి నే నేమి చేసా 
ah (ఆ) అణాల a) 

నన్న దట | 

ముసలికాలానికి కుసుమరోగం. 

ముసలికాలానికి ముప్పతిప్పలు. 

ముసలికి ముళ్రౌట, బేపికి తొగురాట, 

ముసలిదానికి సెట్టినది, ముండకు పెట్టినది ఒకు, 

ముసలిముప్పున తొలినమ ర్ల, 
అలీ 

ముసలివాడికి దసరాపందడదుగ, 

ముసలివానికి ముండముద్దు, 

మునలివానికి ముద్దాన, 

మునలివానిమాట, ముళ్లు లేని బాట. 

మునలివాడయినా (ముసలోడయినా) బసిరెడ్లో మేలు, 
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ముహూర్తం మంచిదయితే ముండ ఎట్లా మోసెరా? 

మూగవానిముందర ముక్కు గోకుకొన్నట్టు. 

మూటికీ ముడి వేస్తే ఏమి లేదు. 
మూడు కాసులదా(పునికి ముప్పావలా బాడుగ, 

దుకాడుజన్యాలసరగలి చెప్పగలను, పూర్వజన్నలో ఇచ్చి పెట్టుకోలేదు, 

గనుక ఈ జన్మలో జేవుడు నా కీయాలేదు, ఈ జన్నాన ఒకరి 
కియ్య లేదు, గనుక ముందుజిన్నానకు నా కేమో లేదు. 

మూడుత రాలదరి దుడు ముప్టికి వచ్చినట్లు. 

మూడుదుగ్రానులకు మూతిమోసం గొరుగుకొన్నట్టు. 

మూడుదుగ్రానులకోతి ఆమదుగ్దానుల "బెల్లం తిన్నట్లు, 

మూడునాళ్ళ (మూన్నాళ్ళ ) ముచ్చటకు ఆరుజోళ్ళ చెప్పులు, 

మూడునాళ్ళ (మూన్నాళ్ళ) ముచ్చటకు మూతిమోానాలు గొరిగించు 

కొన్నట్లు, 

మూడునాళ్ళ (మూన్నాళ్ల) ము ల్రేదువతనానికి ఆకుజోళ్ళ లక్కా_కులు. 

మూడు (నెలలు) (వళ్ల) సాము చేసి మూలనున్న ముసలిదాని కొను 

నట | 

మూడుపావలాల గుడ్డ, ముఫ్ప్రైరూపాయలు కుట్టు, 

నూూడుపుట్ల చెవిటివానికి ఆరువుట్ల చెవిటివాడు ఆలోచన చెప్పినట్లు. 

మూడబోనాలు సిద్దమయినవి, దివ్వెకట్ట ముడికి వచ్చినదిడొరగారూ! 

సువారానకు రావచ్చును, 

మూూడుమనువులు వెళ్ళినా పొయ్యి ఉద మన్నారట! 

మూడు మాటలు, ఆరు తప్పులు, 

మూడుమూరా ఒకచుట్టు, మ్యుఫ్పెమూరా ఒక చుట్టు. 
మూడు మూసి అరు అతకమన్నారు, 

నూడుమొరులు శవ్పీన ఏడు దూరాలు 
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మూడుదినాలకు మురికిచుట్టం. 

మూడురోజు లుంశు మురికిచుట్టం. 

మూడువందలు పెట్టి గేదెను కొని మూడణాలు పెట్టి తొడు కొనలేనట్టు. 

మూడు వేలు పోయె, మూఫతిమోసాలు పోయె, నంవిపోమయాజులు అను 

చేరుమాగతం తస్పదాయె. 

యూడుసంధులు ముళ్ళు పడ్డాక ముసలమ్మ సమర్తాడిందట | 

నూడుసార్ల కు ముడిపడుతుంది. 

మూతి "పెట్టనవాడు మేత సెట్టడా 1 

కాలి ముద్దుల "డి స్తే వష గుద్దుల శేడ్చిందట ! 

మూతులు నా శేవాడికి మాసా లె లేవా డొకడు. 

మూర్తి కొంచెమైనా కీర్తి దొడ్డది. 

'మూరెడుఇంట్లో బారెడు కట్ణ, ఎట్లా కొడతావు కొట్టర మొగడా! 

మూస డెక్కే_ చెందుకు ? చారోడు కుంగే 'బెందుకు? 

"మూరెడు ముందుకు వోనేల* చారెడు వెనక్కు, కుంగచేల? 

మూలకా ర్లెకు వరి మూల చేరుతుంది. 

మూల కురి స్తే ముంగారు పాడు. 

మూల ముంచును, జ్యేష్ట శతేల్పును. 

మూల మురుగ కురియు, జ్యేష్ట చెడ కురియు, 

“మూలలో చల్లి నఉలవలు మూడుపుప్వులు, ఆకకాయలు, 

మూలవాన ముంచకతీరదు. 

మూలమ్మిగహాలు ముప్టీ ఎత్తుకుంటూడఉంశకే ఉత్సవ వ్మిగహోలక్షు 

దధ్యోదనము. 

మూలవిరాట్టు ముత్తుకుంటూఉం శే ఉత్పనవి గహోలకు తెవ్న 

తిరునాళ్ళు, 

భూలిగేనక్కమోద తాటికాయ (పండు) పడ్డట్లు, 
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మూలిగిన మూతిశేసి రాస్తారు. 

మూలుగులు మునుపటిలా భోజనాలు ఎప్పటిలా. 

మూసిమాడను కాసులేదు, ముండను చూస్తే ము దొస్తుంది 

మూసినముత్యం, మాయని పగడం, 

మూాసినవాయ నం ము కేదువవలె, 

మూసిపెట్టిలే పాచి పోయిందట ! 

మృగశిరకా లో ముంగిళ్ళు చల్ల బడును, 

మృగశిర బింది స్తే ఇకుకార్తెలు ఎల్లించు. 

మృగశిర బిందిస్తే (కురిస్తే ముసలిఎద్దు అంశెవేయును, 

మృగశిర వింది సే మిగిలినకా రలు కురియును. 

మృగశిర వాన కురిస్తే ముంగాలి పండును. 

మెచ్చి మేకతోలు, కోరి గాజైతోలు కతాకు, 

మెట్ల దున్నినవాడు, లొను (తాగినవాడు ఒక కు, 

మెట్ట నున్నా ననుగేే సల్లాన ఉన్నా వనుగే, 

మెట్లను మాత, సల్తాన భార్య. 

మెట్టైతు లొక్టిపిట్ట. 
మెట్ట్ల చప్పుడేగాని దోవ జమగదు, 

మెడకు పడ్డ పాము కజవకతీరదు. 

మెడ తడవడం పూసలకొటేే. 

మెఢ నూతులవారింట్లో సిడిగుద్దుల సమారాధన, 

మడపూనలకు సమ్మాసరివోయిన బొమ్మ లాట ఆడినట్ల్టు, 

మెడలో రు దాక్షలు, మదిలో వుదిరాక్షులు. 

మెత్తగా ఉన్న మాచేతితో _్రైవ్యినట్లు, 

మెత్త నాళ్ళు సోయసనప్, చెత్తినాళ్ళు వచ్చినవి. 

మెత్తనిచోటనే గుద్గలివాడి. 
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మె త్తనిమాట లాడరా అం, దూది, దున్నపోతు, గద్ద అనల! 

మె _త్తనివాళి చూ స్తే మొట్ట బుద్ది అయినట్టు, 

మెత్తలు ఎండకు వేస్తే మెడలు నొప్పులు పోతాయట ! 

మెతుకు పోతే (బతుకు పోతుంది. 

మెతుకులు చల్లి తే కాకులకు కొదువా + 

'మేయ్య (మేయ) బోయి మెడకు తగిలించుకొొన్న ట్లు. 

'మెటుగు వేయనిదే మృదువు కాదు. 

'మెజుపుకొద్ది వర్ష ము. 

ముటుపు దీపం కాదు, మేఘం గొడుగు కాదు. 

మేకకు జ్ఞాపకముం దేది మేత పసంగమే. 

మేకకు మెడచన్నులు, 'తాళ్ళకు తలచన్ను లు. 

మేక వీల్ల ను ఒడిలో పెట్టుకొని 'నుడలం తా ఎదకినట్లు, 

మేక పులిని కజచునా ? 

మేకపెంటిక ఎక్కడున్నా ఒకే, 

మేక మెడచన్ను కుడిస్తే ఆకలి తీరునా? 

మేకలు తప్పితే తుమ్మలు, మాలలు తవ్వితే ఈదులు. 

మేకలే మడకలు దున్ని తే ఎద్దుల నెవడు కోరును? 
మేకవన్నె పులిన లె, 

మేకశిరం మెత్తగా ఉన్నదని మటికాస్త లాగాడట ! 
మేకును పీకిన (పెజికిన) కోతివ లె. 

మేఘాలు కురి స్తేనే మేడలు మిర్రైలూనా * 

మేఘాలు నలుపయిన వాన తెలుపే, 

మేడలు గుడిసెలు కావడంకన్నా గుడిసెలు మేడ లవడం మేలు 

మేడికాయపై మిసిమివ లె, 

ఘేడిసిరి కదు శోయదు, 
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మేతకన్న మసలితేనే బలం. 
నేతలన్నిటలోకి బీటిమేత నేలు. 

'మేదరసాలదుర్షం మోద  మేకకాలంత మొయిలు మేస్తే, తుల్లూరు 

దొండపాడు కాయ దూడకట్టఅయినా కాను. 

మేన త్తపోలికలు, నేనమామకళలు, 
'మేనత్తమూతికి మోసాలు తగిలించి పిన్నాయనా ! అని పిలిచినట్టు, 

మేనమామ కె తే ఇవ్వడు, పోలుబొందలలో పెడతాడు, 

నేనమామపోలిక, నేన త్త బాలీక, 

మేసే రూపు. 
నేనే అంకు మెడలెక్కి కూర్చున్నాడట ! 

మేలిమి కావల మెడా తికుగవలె. 

నులు నే లంకు మెడ వికుగబడ్డర్టు. 

మే స్త్రీలు మేడ కడితే కుక్క-కాలు తగిలి కూలిపోయిందట ! 

నచుసేగాడిదను కూసేగాడిద నచ్చి చెజచిందట ! 

మేసేజన్మలు నేతలు మొనినని సలుకులు మానండళ్హా పంజరాల 

చిలుకల్లారా ! అన్నట్లు, 

మేహజూడ్యం, తొ టసేద్యం. 

మైనపుగోడలను/పరించి కంచుగోడలు కాలిపోయినవట! 

మైలసంతలో గంతలు సాగవు. 

ముండిఈతకు మోపెడు జూక లన్నట్టు. 

-మొండికి తగ్గ మిండడు. 

మొండికి సిగ్గు లేదు, మొరడుకు గాలి లేదు, 

మొండికీ బండకూ, నూశేం[డాయుస్సు. 

మొండిశకెక్కినదాన్ని మొగు డేమి చేయు? రచ్చ శెక్కినదాన్ని 
రాజేని చేయు * 
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మొండి కెత్తిలే మొగు డేమి చేస్తాడు? బండ శెత్తికే బా వేమి చేయు? 
మొండిగామువు, బండశిష్యుడుం 

మొండి చెట్టు గాలికి మిండడు, మొలకు లేనివాడు దొంగలకు మిండడు. 

మొండిచేతితో మొత్తుకున్నట్టు. 
మొండిచేతితో మూవ వేసినట్లు. 

మొండిచేతివానికి నువ్వులు తిన నేర్చినట్లు. 

మొండితో కగాడ్డు రాగోరును, .గుడ్లిగాడ్డు పోనోరును, 

మొండిదానా! నీమొగు చేమి చేసినా వంటే, అటు కొట్టి, జబు 

కొట్టి ఆడే (వాడే) పోయాడు అన్నదట ! 

మొండిది మొగుడి పెళ్ళి కెళ్ళి, అర్హ రాతి వేళ అడ్డగోడచాటునుండి 

అర్ధరూపాయికట్నం చదివించిందట |! 

మొండిముక్కు-న ముక్చ_ర ఉంకే మూతి కిప్పడమే ముచ్చట 

అనుకొన్న దట ! 

మొండిముక్కు_న ముక్క-ర ఉన్నట్లు. 

మొండివాడు రాజుకన్నా బలవంతుడు. 

క్క_బొన్నకండె మొదలు, పొగాకు చివర. 

'మొక్క_బోయిన గుడి (చేవళం) ముక్క-లై మోద పడ్డట్లు. 

మొక్క_బోయిన దేవర (చేవుడు) ఎదురుగా వచ్చినట్లు. 

_మొక్క-గా చేతులు కోయు. 

(మొక్కిన మొక్కు చక్కనై మొగనికండ్లు రెండుపోతే ఆమగాళ్ళ 

జీవాన్ని 'దేశ్చనకు అర్చితం జేతు. 

మొక్కు_బడే లేదం కు ఒక్కదాసరికై నా పెట్ట మన్నట్టు, 

మొరశ్కే_వారకి వెజవనా? మొ్యొళ్టువుకి 'నెజివనా! 

'మొక్రై. నంగనిది (మౌనై వంగునా ? 

మొగ (ముఖ) డాక్సిణ్యానికి పోయి ముండకు కొడు పయిందట | 
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'మొగవీల బంగారు ఫుల, 
Mn oa) 

ద _ మొగ పిల్ల లున్న ఇల్లు మోదుగులున్న సిన, 

మొగపీల్ల లున్న యిల్లు, మోాదుగులున్న వసం చెడవు, 

'మొగబువె మోబుబుని, ఆడుబుది అపరబుది. 
(య య ల్లు య 

మొగవానిమూకిపె నున్న, నాకు ముం బేపిపై నుంది. 

మొగము చూచి భొటు “పెటినటు, 
6 ఉ ౧౧ 

మొగము మాచి మాట, పిజి (ముడ్డి) చూచి వీట, 

మొగముమాన్సుది మొగుడికి me ఈడ్పు కాళ్ళని ఇం 3కి పెటు, 

మొగమోట మునకు, మోక మునకు దనము. 

ముగ మోాటాపి క పోతే ముండ గర్భిణ అయిందట |! 

'మొగవారికాలు సేయి తొకతే ఆడునాగు పెక ల్లుతారట ! 
జ శ” ఇస జో ణే ఇ జర అద 

మొగిలుసీకు చెళున్రుక క్ట తేంచువున్న ట్లు, 

మొగిళ్ళు చూచి మోట చాలించినబ్లు, 

యుసడికే మొగతనం ఉంచు అగసాలారూనతో అనభర మేమి ? (అగ 

నాలనాని అక్కు ఏమి శ్రి 

"మొగుడికే. మొగతనం ఉంచే ఇంబళ్ళవారి శగులాట మేమి? (తంటా 

ఏమి 2) 

-మొగుడిమోద కోపం వొద్దు మునిగే వనజా 

మొగుడు అం#ే సరమ డబ్బు అంపే ఆశ, 

మొగుడు ఈయసి గౌరవము, తల్లి చేయని గారాబము. 

“మొగుడు ఒగ్టినా మామ ఒగ్గడు, 

మొగుడు కొట్టనా వ. ముక్కు_చీమిడి బాగా వదలింది. 

మొగుడు కొట్టినందుకు కాదుకాని తోడికోడలు తొంగిచూచినందుకు 
(చెప్పినందుకు). 

ముగుడు కొటినాడని మొలవానిదగజకు పోతే ములవాడు తెల 
ee ౧m ౧ ౧౧ గ 

వారూ కొటినాడట ! 
౧ లు | 

శ 
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మొగుడు కొద్దీ వన్నెలు, సిరికొద్దీ చిన్నెలు. 

“మొగుడు చచ్చిన వెనుక ముండకు బుద్ది నచ్చిందట ! 

మొగుడు చచ్చినా చచ్చెగాని, బోడితల బొంగరంలా అమరింది 

అన్నట్టు. 

మొగుడు చచ్చి మొత్తుకొంటూం శు మిండగాడు రాళ్ళు మాద 

వినరినాడటు ! 

మొగుడు చచ్చి మొత్తుకొంటూం శు అంకుమగడు వచ్చి రాళ్ళు 

రువ్యాడట | 

మొగుడు చచ్చి మొక్తునొంటూం ట్ మిండగాడు నచ్చిమోద సడ్డాడట ! 

మొగుడు. పోయి మొక్తుకుంటూం కే జంకు మొగుడు వచ్చి రెక్కట్టు 
కున్నాడట |! 

మొగుడు ముండా! అంకే ముప్టీవాడు ముండా! అంటాడు. 

మొగుడు లేకపోతే అప్పమొగుడు, కూర లేకపోతే సప్వుహర. 
ముగనిమోది కోపంచే3 మాదిగవాని వంట పోయినట్టు, 

మొగుడు కొట్టనకొట్టు ఊరెల్ల రట్లు, మిండడు కొట్టనకొట్లు ముత్యాల 

కట్టు, 
మొగుడు లేనిదానికి మంతసాని ఎందుకు ? 

మొగుడు విడిచినా మామ విడువడు, మామ విడిచినా దేవతార్చన 

(బాహ్మడు విడువడు. 

మొగుడు విడిచిన మగువకు బు వస్తుంది. 

ముగనిని చూచిన దండుగ, మిండని చూచిన పండుగ. 

మొగుడు వెళ్ళాం వోట్లాడి యాయవారం (బాహ్మ్నణ్ణి వావ కొట్టినట్లు. 

మొగనిపెత్కనం, మొండిమేన త్త. 

మొగుణ్ణి కొట్టి మొగసాల కెక్కి. వడ్చిందట ! 

మొగుణ్ణి వొట్టి మొగసాలకు మొజ పెట్టుకొన్నట్లు (ఏడ్చినదట 1) 
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మొంపర్లో కొట్టి మోసాని "కేడ్చిందట ! 

మొగుళ్ళపొద్దు మోసపుచ్చె, కోడలి పాణం కొలుకులలోనికి వచ్చె. 

మొగునితో పెళ్ళికి, పిల్ల లతో తీరానికి నెళ్ళరాదు, 

'మొత్తుకోళ్ళోయి ము త్తముసెట్టి, 

'మొళేవానిశే మోమెనుము పా లిస్తుంది. 

మొగట మానెడు, దూడ శిస్తే దు తేడు. 

మొదటికి మోసం, లాభానికి గుద్దులాట. 
ముదటికి మోస మయి తే వడ్డీ ముట్టలే దన్నాడట ! 

మొదటికి మోన ను చేదు, కొడుకువేు గోవిందు. 

మొదటి డానికి మొగుడు లేడు, కడదాసికి కల్యాణం. 

మొదలు మోదుగ పూస్తే కొనను సంపెగ పూయునా? 

-మొదలు చేను (శ్రీరామా! అం మొలతాడు లేని గోచి అన్నాడట! 

మొదలు లేదు సబ్బక్కా-! అంగే ఒక్క_చేవరకు మొక్క_క్కా_ ! 

అందిట ! 

మొదలు లేదు సబ్బక్కా- ! అం చ ముంతే డీ పెద్దక్కా_ అన్నదట | 

మొదలే కోతి, పైగా కల్లు తాగినట్లు, 

మొదలే దుగ్భలం, అందులో గర్భిణి, 

మొదలే మన్ను, కణవు వస్తే గడ్డలు, 

-మొప్పెకు మూరెడు నోరు, 

మొయిలును నమ్మి చాటువును తెగకొట్టనట్టు. 

మొయిలు విడిచిన ఎండ, మొగుడు విడిచిన ముండ, ప విడిచినమండ, 

ఎత్తి విడిచిన కుండ. 

ముబకునకు సివ మెర్తిన (మొక్కక తప్పదు. 

ముజ్జలో ముజ్జ మొండిచెయ్యి మూవీకి చైెయ్యా, 

మతో కుక్క. కజివదు, 
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మొజ్లూ ! మొల్లో ! వద్దనగా లింగం కళ్తురుగాను మొక్క_ చేతులు 

"లేగలరా ? 

"మొలది విప్పి తలకు చుట్టినట్టు. 

మొలబంటిదుఃఖం, మోకాలిబంటి సంతోషం. 

ములినే చెట్లు మొలకలోనే తెలియును, 

మొరలిబావా ! కడియము వేజాయెగాని కాలైనా ఇంతేకదా ? 

_మొక్క_బోయిన చేవళం (వక్క_లై మోద పడ్డట్లు. 

'మోకాటిలో మెడనరం పట్టనట్లు, 

మోకాళ్ళకు బట్టతలకు ముడి వేసినట్లు. 

మోకాళ్ళు ముందుకు, మోచేతులు "సనక్కుం 

మోకాలు ముణిగింది అని ముక్కు_కుంటారా ? 

మోకాలత్తు విగహ ముం ₹ఏు మొలలోతు కుడు. 

మోచేయి ఆడితే ముంజేయి అడును. 

మోచేతిదెబ్బ చూడక జాచిప్పకు అతుకు పెట్టబోయి నట్టు, 

మోచేతిదెబ్బ మొగుడింటికాపురం, 

మోచేయి పోయి మొకరానికి తెగిలినట్టు. 

మోాటకు పొమ్మం కే ఆటకు సెక్టినాడు, 

మోబువాడి కేమి తెలుసు మొగలిపూపువానన ? 

మోటువాడికి ముక్కు_మోద కోసం, 

మోాటువాడికి ముదటిచోట కంపు, వన్నె గాడికి ఒళ్ళంతే కంపు. 

మోటువానివేతికి మొగలిపు వ్విస్తే , ముడిచి ముడ్డిలో పెట్టు 

కున్నాడట ! 
మోట్లు కొట్టగా మొగనితోటిగా లేస్తే గుడ్డబట్టలు దులిపేవజుశే కూటి 

వే భాయె, 

మోదుగలున్న చేను, మొగబిడ్డ ఉన్న కొంపా చెదద్యు. 



తెలుగు సామెతలు 857 

మోాసేవానికి తెలుసు కానడిఖరును. 

మోసేవానికి తెలుసు కోమటిబకువు. 

మోపహాము శతేకపోతే మోదము లేదు. 

మోహానికి కళ్లు లేవు. 

మోక్షానికి పోతే మొసలి ఎత్తుకపోయిందట ! 

మాన మరాంగీకారం. 

మాల్యీలు మదురు నేస్తూం కు పీర్లకు నారంజా ! 

జవాను ట్ర క కలన 

లు 

యజమాని చూడని చేను ఎంత పెంగినా ననే, 

యజ్ఞానికి ఏమి యత్ని మం గ్రే కత్తుబూ, కటార్లూ అన్నట్లు. 

యజ ం పెటి రంకు తెలుసుకొను, 
షా లు 

యతి అం కే (తి అన్నట్లు, 

యోాతికొఅకు పోతే మతి పోయిండి, 

యథాయథలందటు వటిలో (నల్జునలో) పోతే సుల్హాకు నాప నేమి 

అన్నదట ! 

యథార్థవాది తోక విరోధి (బంధువిరోధి), 

యథార్లానికి ఏడు చార్టు (తెరలు) అక్కల లెదు. 

యముడు ఒక్క-క్లి చంపితే ఏతాము ముగ్చురిని చంపుతుంది, 
యాదవకులంలో ముసలం పుట్టినట్లు, 

యుగాలనాటి యుధివ్ట్నుడువ లె. 

యోగికీ, రోగికీ, భోగికీ నిద లేదు, 
4 € 

నా ధి ఇ అనూ 



లట 

బింకాడ నేర్చినమ్మ బొం కాడ నేర్యడా ! 

బింకుటాలికి (కొత్తే డిసుద్దులు పెచ్చు. 

జింకు నేర్చినమ్మ బొంకు నేర్వకపోతే కొంకనక్క_లపా అవుతుంది. 

బుంకు నేర్చినమ్మ బొంకు నేర్యాలి. 

భింకుమగడు కడుపునొప్పి ఎబుగడు. 

ణంకుమగడు పీపుమన్ను దులుపునా ? 

టఅంకులసాని రాగం తీస్తే రల్ఫీ బండ రాతిలింగక డకు నడుస్తుంది. 

జంకు సాగితే పె శ్ళందుకు ? 

జంపాన కోసి రాచినకొలది గంథానికి కం పెక్కు_న, 

తాతనార తీసినట్లు, 

ఆాతికం టె గట్టి రాయలసీమకోడి. 

తాంతికుండకు ఇనుప తెడ్డు. 

'ఆతినుయ్యి, ఇనుపబొక్కె-న, 

తాలి పతిమకు చక్కి-లిగింతలా * (గిలిగింకెలా శి 

తాయి గుద్దనేల 1 చేయి నొవ్వ నేల? 

ఆఇాయిబుంకౌయవ లె, 

తాయి తిని, తాయి ఆఅరిగించుకొని. 

'జాయివోలె ఉం రాసికొండము, పూవువోలె ఉంచు పూసికొందము 

ఉల రువ్వినవానిని పూల రువ్యినట్లు, 
"తకం ఆడితేగాని డొక్క. ఆడదు. 

'జెక్కలకపష్టం, బొక్క-లపులుసు. 

తెక్క_లు విటీగిన పక్షివల,. 

జైస్సలతో దీపాలు ఆర్భినట్లు, 



ర 

రంగడికి, లింగడికి స్నేహం, రొశ్లుకాడ గిజగిజలు, 

రంగముసొమ్ము, ఆఅంకుసొమ్ము నిలువదు. 

రండ తుపాకి వేస్తే గుండు గాలికి పోయింది. 

రండ (వా (రాతకు) "సెండసిరా. 

రజకచ[కవర్సీ ! అంశే అం౫ సెద్దపేస మా శెందుకు దొరా! మీాశే 

ఉండనీ అన్నాడట ! 

రథసప్తమి కోడళ్ళను 'ప్ట్రైనత్తను కొంచబోతుంది. 

రథసప్తమినాడు రథాలు తిుుగుతాయటి సూర్యునిని, 

రంభచెక్కి-లి నాటి రాట్నం తెచ్చినట్టు. 

రట్ట్లూ, రవ్వా రావిపాటివారిది, వస్త, పూసా పూసపాటివారిది, 

గత్నాన్ని బంగారంలో పొనిగితే రాణింపు. 

రత్నాన్ని రువ్వి గాజును కోరినట్టు, 

రత్నా లన్నీ ఒకచోట, నత్త్మగుబ్ల లన్నీ ఒకచోట. 

రత్నా లన్నీ ఒక చోటికి, రాళ్ళన్నీ ఒకచోటికి. 

రత్నాలు తినే పక్షికి రత్నాలు, రాళ్లు తినే పక్షికి రాళ్లు, 

స్త మ్బ్న్నారు తిమ్మన్న బంలికి, 

రమాపతే, నీతాపతేే పొద్దున లేస్తే పొట్టఆపతే (చే). 

రవికలో నే చీర మిగిలించా లంకే ఎలాగు! 

రవి గాననిచో కవి గాంచునేగదా. 

రవ్య రవ్యతో "తెగుతుందికాని రాతితో తెపతుండా ? 

రసం ముదిరి తే రోగం, పాకం ముదిరితే పాట. 

రసీదు తప్పిన మసీదు. 

రశ్చీించినవాళ్షై భక్షి ంచినట్లు. 

రా మ టి న మ్. లేదు. 
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రాకు, పోకు బంగారుచిలక. 

రాకుండా చూచి పోకుండా కొట్టినట్టు, 

రాగం లేని భోగం, త్యాగం లేని ఈవి. 

రాగం లేనివాడు, రోగం రానివాడు లేడు, 

రాగల శని రామేశ్వరను నెళ్ళినా తస్పదు. 

రా గాడిద, పో గాడిద. 

"రాగానికి చేను, అందానికి మాల స్ప, 

రానిపైసా చల్లగుం కే రాజుబిడ్డ దిగి వస్తుంది, 

'రోగిపోగులు తగిలించుకున్నా వేమిరా అంశ నీకు అనైనా లేవుకడా 

అన్నాడట ! 

రాగి రాగోరును. 

రాచతనానికి జంబెపుపోచా గుర్తు? 

రాగులరాయి గిరుగతూఉంఢే రాజ్యమంతా చుట్టాలే. 

రాఘవా! స్వస్తి రానణా ! సర క 

రాచపగ _తాచుసగ, 

రాచపీనుగ తోడు లేనిదే చావను. 

రాచవారి భోగం రైతుల త్యాగం, 

రాజరాజులకు రాజనండం, కాఫుకు కరుకోల, 

రాజరాజుకు రాజదండం, రైతుకు నాగలి, 

"రాజూంకాయ పిచ్చికొండ, యానున్న గారికి భ సాపంకం. 

రాజా, కు మించిన శౌననము లేదు. 

రాజ్యము ఏరభోజ్యము. 

రాజ్యాలు ఉడిగినా (చెడ్డా పోయినా) లక్షణాలు ఉడుగలేదు (చెడ 

లేదు (పోవు). 

రాజు అన్నా రెడ్డ అన్నా ఒకక 
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రొజు ఎంతో ధర్శము అంతే. 

రాజు ఎవరైనా రాగులు వినేది తప్పదు. 

"రాజు వదానై చే (సజి లాదారి, 

రాజాకంకు మొండివాడు బలవంతుడు. 

రాజుక న్నా చిన్న, మంగికన్నా "పెద్ద, 

రాజుకతి కి శెండునె పులా పదునే (వాలే). 

రాజుకూతునై నా ఒకనిఆ లే. 

రాజుగారి కిద్దరు మంత్రులు, ఒకనిపేరు లంచాలు చెండవవాడిపేరు 

మంచాలు, 

రాజుగారికొడుని నా కావాలి, సానిదానితమ్ముడై నా కావాలి, 

రాజుగారికోటలో భన ముంది. 

రాజుగారి ( పెద్ద) 'మొచటిభార్య పత్యివతి, 

రాజుగారి పెళ్ళాం నషి ఎక్కి. బే కుమ్మరివాడి పెళ్ళాం గూ డెక్కిందట! 

రాజుగారి పెళ్ళాం మేడ ఎక్కితే కుమ్నరివాడికోడలు గుడి సెక్కిందట! 

రాజుచేతి నిమ )సండువ లె. 

రాజా చేసిన కార్యాలకు, రాముకు చేసిన కార్యాలకు ఎన్ని క లేదు, 

“రాజు తలిస్తే గాజుకం కాల శేమి కొదువ ? 

“రాజు తలిస్తే దెబ్బలకు కొదువా? 

రాజుదృషప్టికి రాయి సగులును. 

రాజునకు కంటను, పామునకు సంటను విషము. 

రాజును మాచిన కంటితో మొసర్లో చూస్తే మొట్ట బు వయరది (మొ 

త్తుకో బు నుం = 

రాజుపాపం పురోహితుని కొట్టుకపోవును. 
రాజు పాలన తప్పి తే చేల సారం తప్పుతుంది. 

రాజు పోతులాోే ఉన్నాడు, రొజున రంభలా ఉంది. 

46 
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రాజు మెచ్చినది మాట, మొగుడు మెచ్చినది రంభ, 

రాజు రాకడ లేదు, (తోవ నూకుడు లేదు, 

రాజు రాషజ్కే బంటు బం పే, 

రాజులతోటి ఇెలిమి, పాములతోటి చెలిమి. 
రాజు వలచిన రంభ, రాజు విడిచిన తుంబ. 

రాజులసొమ్ము ఇాళ్ళపాలు, 

హహ ను. లంజలపాలు, 

రాజులేని ఊళ్లు, పూజ లేని గుళ్ళు. 

'రాజులేని రాజ్యం, కాపఫులేని (గాచుం, 

రాట్నం వస్తున్నది, బండి తీ దాఏలో అన్నట్లు, 

రాట్నాగికి రెండు చెవులు, నాకూ రెండు చెవులు, 

రాతిపథువును పూజిస్తారు, చేతిపశువును బావము తాన. 

ర్మాతిఅం'తా రభసే అయితే ర క్ ఎప్పుడు 

రాత్రిఅంతా రామాయణం విని తెల్లారి రాముడికి నీక ఏ మవుతుంది? 

అన్నాడట ! 

రాతి చీకటి, పగలు 'నెలుగు, 

రాతి పడ్డ గోతిలో పగలు పడనా ? 

రాదన్న పని రాజుపని, వస్తుందన్న పని తొత్తుపని, 

రానిపొట పాడ వేడుక, బోడితల అంటి వేడుక, 

రానివాడిమోద తాయి, 

"రానివానిని- విలువ జేడుక. 
అ రాను రాజుగుణ్ణం గాడి డయిందట |! 

రానూ వచ్చె, పోనూ పోయె, రాగులు విసరి సంకటి చేయుము 

అన్నాడట | 

రాబందుకు, రాజుకు "లేడా లేదు, 
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రామక్క_ చేమి పోయి? రామన్న చేమి పోయె! రాసిలోనిబే దోసెడు 

పోయె. 

రామాయణ నుంతొ విని రామునికి నీత వం కావాలని అడిగాడట! 

రామాయణ మం కే సామాన్యం గాదు, గాడిదమోతంత ఉంది. 

రామాయణం జంకు, భారతం బొంకు. 

రామాయణంలో పిడుకల (వేట్లాట) వేట. 

రామాయణం అంపే వమో అనుకున్నానుగాని మాశిబరు నుంది 

అన్నాడట ! 

రాముడినాడు లేదు, భరతుడినాడు లేదు, శతుఘ్నునినాడు చెవుల 

వాదులు అన్నట్టు, 

"రాముడు లేని రాజ్యంలాగ, 

రామునిపాదాలు తగిలితే రాళ్ళు రమణు లౌతవి, 

రామునినంటి చేవుడు, రావణునివంటి రాక్షసులు లేరు. 

రాముని రాజ్యం, భరతుని పట్నం. 

రామునివంటి రా జుం కు హానుముంతునివంటి బంటూ ఉంటాడు, 

“రామేశ్వరం పోయినా శనేశ్వరం పోతు (తప్పదు). 

రామేశ్వరం నళ్ళినా అింకుమగడు తప్ప లేదట ! 

రాయడి తలది చాకలి మొలది. 

రాయంగ రాయంగ కరణం, దగ్గంగ దగ్గంగ మరణం. 

రాలిన పూవు రెమ్మ కెగియదు. 
రాళ్ళచేనికి గుంటక తోలినట్టు. 
రాళ్ళచేను రత్నాలు పండుతుంది. 

. రాళ్ళుచెలుక రండవబిడ్డ కాపువారికి అచ్చివస్తాయట ! 

శాళ్ళు తినే పక్షి రాళ్ళు తింటుంది రత్నాలు తినే పక్షి రత్నాలు 
తింటుంది. 
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రావణాసురుడి కాస్టంనలె. 

రా వేమయ్యా తిండి వేమయ్యా ! అంకే వెనక్కే పోయా నన్నాడట ! 

"రాష్ట్రం దాగినా జంకు దాగదు. 

రీతికి వస్తేకదా రంగానికి వచ్చేది ? 

రుచి మరిగిన పిల్లీ ఉట్టిమోదినుంచి ఉట్టిమోది కెగిరినట్లు, 

రుచీ పచీలేని కూర కంచానికి చేటు, అందం చందం'వేని వెళ్ళాం 

(మొగుడు) మంచానికి చేటు, 

రూక లేనివాడు పోక చేయడు. 

రూపాయిబిళ్ళ చం దబింబంలాగ చెయ్యి జారినట్టు, 

"రెంటికి చెడ్డ శేవడునలె, 

శెండ తుపాకి వేస్తే గుండు గాలికి పోయిందట! 

శెండుఆవులపాలు తొగిన దూడ, 

రెండుడొళ్ళ వ్యవసాయం, ఇద్దరుభార్యల సంసారం. 

శెండువండ ఎండు, మూడేండ మురుగు ఉండదు, 

రెండు కండ్లు పోయిను, నోట్లో మన్ను పడెను, 

రెండు చకా లుంకునే బండి పాజును, 

శెండునేతు లాడితేనే చప్పుడు. 

"రెండు చేతులు కొట్టితేనే చప్పు డపుతుంది, 

రెండు నలుపులు కలిసి ఒక తెలుపు కానేరదు, 

శెండూ రెండే, కొొండప్పా ! 

రెండూ రెండే, చెన్రలూ శెండే, 

రెండ వాతకు సపెండసిరా, 

రెండువేళ్ళతో నాటవచ్చుకాని అయిదు( వేళ్ళతో “పెరకరాదు, 

రొండూ రెండే, అజొంటికి పుండ్లే, 

రెడ్లలో తెగలకు నఢడ్లలో తెగలకు లెక్క. లేదు. 
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రెడ్డీ, కరణం లేని ఊళ్ళో చాకలివాడు పిన్న పెద్ద. 

"రెడ్డి వచ్చాడు, మొదలాడు (మొదలు పెట్టు), 

చెడ్డున్న ఊరిలో, అ కొండలో ఏమి బతక వు. 

"రడ్డివారివోతు (రెడ్ క్లోళ్ళపోతు) ఎక్కదు, ఎక్కించదు, 

శేగడిభూమినీ, ఆడ్డినీ వేవిడువకు. 

రేగు చెట్టుకింద గుడ్డవాని సామ్యము, 

"లేగు చెట్టుకింద ము: లామె, 

శేగుబండ్ల కు ముతో లమ్ముకొన్న ట్లు. 

శచీకటిపశువును చీకగలో ఉంచు. 
పటిడానికి రూపం లేదు. 

పల్లెవాడ చందమున, 

ీప్రు అనే రో జున్న దా * 

శేవులోని తాడి అడ్డుచేటు. 

వైతు దున్ని లే రాజులకు అన్నం, 

నతు పాడు, చేను బీడు, 

శైతు పెరిగితే రాజూ "పెకగును. 

రైతు లెక్క చూస్తె నాగలికూడా మిగులదు, 

నైతుశ్నేమం రాజులకు భాగ్యం, 

రొక్కం మిచ్చినవాడే ఇ నెలదిమన్నథుకు, 

రొట్లక శు చేశంలో పుట్టగోచివాచే భాగ్యవంతుడు. 

రొశై తిని రోసినావుకాని నానివంక మూడు నాతమాషపూ, 

రాముకు శే లీ వేమి? (₹వు లేదు.) 

రొశైతగనవు కోతి తీర్చినట్లు, 

రొక్రైలవాడిపనికన్న రుసకువాసి పనే నయం, 

రొ క్రైలవాడికం కె ముక్క-్లలవాడు (తుంపులవాడు) (తునకలవాడు) 

ఘనుడు. 
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రొన్టే 'లేకపోయెరా పెరు గుంశే అద్దుకు తిందును అన్నట్టు, 
రొ "లేదుగాని నెయ్యి ఉంటే అద్దుకు విందును, 

రొ విజీగి నేతిలో పడ్డట్టు, 

రొయ్యకు లేడా బారెడు మొసం? 

రోకట చిగుళులు కోసినట్లు, 

రోకటికి చిగురు పట్టినట్టు. 

రోకలి తూలి తే చుట్లాలు వస్తారు. 

థోకలిపోటు, డాసరిపాట. 

రోకలి మూడుమాడలు, 
రోగమం కు నచ్చిందిగాని పాలు ఎక్కడినుండి వస్తవి ? 

రోగము ఒకటి, మందు ఒకటి. 

రోగము రట్టు, సంసారము గుట్టు, 

రోగానికి కర్కలుగాని ఆయుర్హ్వాయానికి కర్తలా ? 

రోగానికి మందుగాని ఆయర్లాయానికి మందులా 1 

రోగాలలో గురక (పమాదం, 

రోగాలు మనుషులకు రాక మాకులకు వవా ? 

రోగికి కోప మెక్కువ. 

రోగి కోరిందీ పాలే, చెద్యుడు చెప్పిందీ పాలే, 

రోగిష్టుకి పొవిష్టి కావాలి. 

రోజులు మంచివని పగలే దొంగతనానికి బయలు ేరినట్టు, 

రోజూ చచ్చేవాడికి వడ్చేవా డెవడు? 

రోటిని చూచి పాట పాడాలి. 

రోటిలో తల (బుట్ట) దూర్చి (పెట్టి రోకటిపోటుకు 'వెజచినట్టు (జడిసి 

నట్లు 
రోలు కటి 'వెజుగదు, 
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రోలుకు ఒకవైపు మద్దాల కిరువైపులా దెబ్బలే. 

రోలు పగిలినా లిళ్రై బాగుపడినది అన్నట్లు, 

రోలు వెళ్ళి (పోయి) మ(ైలతో ముర పెట్టుకున్న ట్లు. 

రోళ్ళా, రోకళ్ళా పొడినట్టు. 

రోసంలేని బంటుకు మోసం లేదు. 

రోసాన సాయబు రొగ్లెన్నర తిన్నాడట ! 

'“రోన ముంశేనే మోస ముండాలి. 

రోసివేసినది రాశికి వచ్చినది. 

దరోపాూనసికి పోయిన రొం ద్లైగుసవు. 

రోహానికి రోలు మెడను కట్టుకున్నట్టు, 

రోహిణిఎండరు రోళ్ళు పగులును, 

రోహిణికాన్తెలో విత్తుట రోటిలో విత్తు పే, 

రోహిణికా ర్తెలో విత్తులుకోయక వేస్తారు, మృగశిరలో ముంచిపోస్తారు. 

రోహిణితో జొన్నలు, సాహిణితో గుక్రాలు, 
రోహీణిలో వితిన రోళ్ళనై నా సండదు. 

రోహీణిలో విత్తనం, రోళ్ళు నిండని పంట. 

రోహీణిమృగశిరలు నజిపయి తే రోళ్ళు పగిలే ఎండ, 

శాతుకొద్ది గుజ్జము (0). 

కాతు మెత్త నయి శే గుజ్జిం మూడు కాళ్ళతో నడుస్తుంది. 
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లంక కాట్చేనవాడు రాముడి లెంక (హనుమంతుడు). 

లంక మేతకు, ఏటిఈతకు నం, 

లంకమేక, గోదావరిఈత, 

లంకలో పుట్టినవాళ్ళం తా రాశక్షసు లే, 

లంఖణానికి "పెడితే పథ్యానికి దిగుతుంది. 

లంఖణాలలో మనుగుకుపులు, 

-లంఖణాలలో కోభనాల ముచ్చట్లు, 

లంచము (0) పెట్టినది మాట, పుంజం పెట్టినది బట్ట. 

లంచిము (0) లేనిది మంచ మెక్క-దు (మెక్క- నన్నట్లు), 

లంజకు ఒకడే మొగుడా ? 

లంజకు కొప్పాశ, పాపడికి పప్పాళ, 
లంజకు సిగ్గు సంసారికి సిగ్గు (ఉండాలి). 

లంజకు పిల్ల తగులాటము, 

లంజకు పిల్ల "తెగులు, దూ బేకులవాడికి దూది తెగులు. 

లంజకు మొగమోటమి లేదు, ఒంజకు ధైర్యం లేదు, 

లంజకొడుకు తిండికి తద్దినం పెట్టినట్లు, 

లంజకొడు*ే కొడుకు, రాజుకొడుకే కొడుకు, 

లంజ చెడి ఇల్లా లయినట్లు, 

లంజను లంజా అంశే రచ్చ శెక్కింది, ఇల్లాలిని లంజ అం శే ఇంట్లో 

దూరింది. 

లంజ పి తాళ్ళకు పెట్టి ఆకాశం చూసిందట ! 

లంజ బిడ్డకు తం (డెనరు ? 

లంజమంచానికి తలత నేమి! కాళ్ళత స్ట్రేమి 1 

లంజమంచానికి తలాపి ఏమిటి ? 
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లంజా! అంశే లనీ దే ! అంటారా * 

లక్క..వంటి తెల్లి, జాయివం'3 బిడ్డ 

లక్క. జొచ్చిన నగ, కుక్క. జొచ్చిన యిల్లు, 

లక్క లేసి నగ, బొక్క లేని మాంసం. 

లగ పగ్గం పెట్టు చిక్కింది. 

లగ మంకు పగ మన్నట్టు, 

లగ్నంలో తుమ్మినట్లు. 

లచ్చి ఉం శు కోటిల కై ణాలు. 

లంకలో పుట్టిననన్నీ రాశసులే. 

లంఖణాలగు “ఎవడి బేగాని చెం వవలకు, 

లంచానికి మంచం వేయు. 

లంజెకు పిల్ల తేగులు, 

లంజెదానిమాటలు సక్టుకుని యిందలివాగులో పండితే వా గొచ్చి 

వాడు కొట్టుకుపోయి నాడట | 

లంజె పుంజాయు మిండడు లుస్తాయె. 

లంజె అనిన లన్నీ శ్రి అనేవా రుంటారా ? 

లడాయి నచ్చినప్పుడా కత్తులు చేసుకోనడం ! 

లక్షణం బలుకరా పెళ్ళికొడుకా ! అంశే అయిశేనికుండ పదహారు 

వక్కలు అన్నట్లు, 

లక్షణాలుగల బానగారికి రాగిమోసాల్కు అవలక్షణాలుగల బావగారికి 

అవీ లేవు. 

లక్షునక్ష(తౌలయినా ఒక చం దుడు కాడుం 

లక్ష మలా చెప్పనా, లంజ ణా మానదు, 

లక్షభ వ్యూలు తినేవాడి కొకభ త్యం లక్ష్యమా | 

లాకు విత్వము చాకు కొమ్ము. 

47 
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లాభం గూబలలోోనికి నచ్చింది. 

లాభం లేనిదే సెట్టి వరద బడి పోడు (ఏటివెంబడి పోడు). 

'లావుమిోాద వంపు తెలియదు, 

లావులేని చేను లేగలేని ఆవు. 

లింగనికి, రంగనికి పొత్తేగాని రొశ్లుదగ్గజే గిజగిజ. 

లింగంమోది ఎలుకవ లె, 

లింగధాకులతోొ సంబంధం గంగలో దూకిన క్షే. 

లింగం కట్టగా నే పిడుగు అన్నట్లు, 

॥ లింగి పెళ్ళి మంగిచావుకు వచ్చింది. 

లెక్కలు చూచిననాడు తిక్క.లు తిరుగుతాయి. 

అగలేకపోయినా లెక్క. 'లక్కువ, 

లెగలేనమ్మ పగలే రమ్ము అన్నట్లు, 

'అగలేని మొగుడా బుగళ్ళు చేయించు అం పే బవకసీయీ పెళ్ళామా! 

చాపిలీలు చేయిస్తాను అన్నాడట! 

లేకలేక లోకాయిపుడితే లోకాయికన్ను లొట్టపోయింది. 
"లేకుండా చూచి, పోకుండా పట్టు. 

"లేచిపోతూ అత్త? ! సీ కొడుకు ఆకలితో ఉన్నాడు అన్నదట ! 

లేచెరా మగధీకుడు అంచు అందుకు కాదు అలా చమనానికి, 

లేచేవణికు ఉన్నావం కే వాచిపోతుంది గూబ, 

లేడికి -లేచినచే (పయాణము, 

"లేదం ఓ పోతుందా పేదల మునుక ? 

"లేనిజఉదారికం ₹ు కలిగిన మొండి మేలు, 

'లేనిడాతకం శ ఉన్న లోభి నయము. 

లేనిడాసికి పోగా ఉన్నది ఊడిపోయిందట 1 

లేనిపోని ఫీకులాట, చావడిడాకా గుంజులాట, 
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"లేని బానకంయు, గుద్రివావ (అయినా) మేలు, 

"లేనివాడు పుడమి లేనివాడు. 

"లేనివాడు లేక ఏడి సే ఉన్నవాడు తినలేక ఏడ్చాడట ! 

లేబరమ గాడె బిడ్డలులేని (బతుకు ? 

చేనదీయరా తంతాను అన్నాడట! 

లేవలేని అత్తకు వంగ లేని కోడలు. 

లేస్తే మనిషీ కాను (అన్నాడు కొంగలమల్లాయ): 

లేస్తే లేడిపిల్ట, కరార్సుం శు కుందేలు, 

లొటిపిటశూల రోకళ్ళతో గాని పోదు (చక్క_బడదు). 
లొల్లీలో మన్ళీగాని పెండ్లి. 

లోకమా ! పాడో ! అన్నారు, 

లోకులు కాకులు. 

లోగుట్టు సెకుమాళ్ళ శ్రెచుక, 

లోన లొటారం, పైన సటారం. 

లోపల లొటలొట, మాద మిటమిట. 

లోపల కంఫు, 'నలుసల సొంపు. 

లోభికి ఖ "ర్చెక్కూవ, వ బాసికీ పు నటన? 

లోభికి నాలుగందాల నష్టం. 

లోభికి మూట నస్ట్ః 

లోభిసొమ్ము లోకులపాలు. 

లోలోపల లొట్ట, నామొగుడు విన్న కొట్టి. 

లోవి మాయవచ్చునుగాని లోకమునోరు మూయవచ్చునా ! 

|! 

అననని బ్ర 9 mm 
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వక్క_లింత తప్పిన వగిరింత, వగిరింత తప్పిన వగిరింత, 

వక్క_పే డిత్తునా వనము డాటింతునా, వెక్కపే డిత్తునా చేను 
దాణింతునా ? 

వంకరటింకరకాయ లేమిటి * అంక చిన్నవాడు అమ్మిన చింకకాయలు 

అన్నట్టు. 

వంకరో టింకరో వయసే చక్క_న, 

వంక రక శై కింగలమే మందు. 

నంకలేనవు ణి టొంక పట్టుకొని ఏడ్చిందట | 

నంకాయతము డు వాకుడుకాయ. 

వంకాయరుచి తోటవా డెజుగును, అరటికాయనుచి రా జెజుగును. 

వంకాయ లేనమ్మ డొంక సట్టుక 'వేళ్ళాడిందట | | 

వంకాయవంటి కూరవేదు, శంకరునివంటి దైవం లేడు, 

వగలాడి! నీకు మొగ లెందశే అంశ, తోలుమొగునితో తొంి 

మంది అందిట |! 

వగలవంకాయ సెగలేక ఉడికినదట ! 

నంగకు ముదురునాణబు, అరటికి వేతనాటు. 

వంగతో టకాడమ్మాతం నదినా! అనవద్దు, 

వంగతోటలో (గుడ్డివాని ఛాగవతమువలె. 

వంగతోటవానికి కన్నిగుడ్డి, ఆకుతోటవానికి వినిచెవుడు. 

వంగ ముదురు, వరి లేత (కొర గాదు). 

వంగ లేని అ-త్తకు ఓపలేని కోడలు, 

వంగసములో పుట్టినది, పొంగలి పెట్టికే పోతుందా ! ల్ 

వంగితే తేలుస్తుందమ్మా వరిమడికలుపు, నిలబడినవానికి నీళ్ళు కారు, 

"తాయా ? 
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వంగినవానసికింద వంగినట్టు, 

వంగుని (వంగుకొని వంకాయ, తొంగుని దోసకాయ తిన్నాడు 
అన్నట్టు. 

నం చని కాలిధ్రర్శ్యం నాఒడిలో ఉన్న దత్తా! కానక నాశాళ్లు తగిలి 

నీకళ్ళు పోయినవి. 
నంటంతౌా అయినదికాని వడ్లు ఒకపొలుపు ఎండవలెను (వలసిఉన్న ది). 

వంటఇంటికుం చేలు ఎక్కడికి పోగలదు ? 

వంటఇంటిలో చిలుకకొయ్య మినహాయింపు, 
& 

వంటఇంటిలో దూరిన కుం బేలులాగ, 

వంటలక్క_ను వయలుబండిమోద కెచ్చి, తోటకూరకు ఎస శెంత 

అం'కే ఛంకచే గోడు పెట్ల మన్నదట |! 
రు 

వడ్ల వేస్ల, రెడ్డగో తాలు చెస్ప లేము. 

వండనికూడు, వడకసని బట్ట. 

నండమని అక్క_కాళ్లు మొక్క-వ లె, వినుమని భావకాళ్ళు మొక్క_వ లె, 

వండ లేనమ్మకు వగఫులు మెండు, వే వేనయ్యకు తీపులు (తెండి మండు, 

వండవే "పెండ్రికూతురా ! అం గు కుండ తీసుకొని నీళ్ళకు 'నళ్ళు తాను 

అన్నదట ! 

వండ వే పేరక్కా_ ! అంశే మందిని మూస్తూ మంచినీళ్ళు తెస్తా నన్న 

దట! 

వండాలేదు, వార్చాలేము ముక్కు-న మ సెక్క_డిచే అన్నట్లు, 

వండినకుండలో ఒక్క (నక్క) మెతుశే పట్టి దూచేది. 

వండిందే అడ్లైడు, ఓ7ంగా తిను అల్లుడా! అంకే అన్నంపై గర్వ 
ర్ త లి 

మెందుకు ? ఇంత ఉాడ్చి Ee ట్రా | అన్నాడట ! 

వండినమ్మకంకు దంశుకున్నమ్మ నులు, 

నండుకొన్నమ్మకు ఒ (వ) కశు కూర, అడుక్కు-తి నెఅమ్మకు (అడు 

క్కు_న్న మ్మకు అన్నీ) అరనైఆరు కూరలు, 
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వండుతూఉండగా వాంతి వస్తున్నది అం'కే, ఉండి భోజనం చేసి పొ 

వు నద వట | 

వండేదాకా ఓ ె ర్చీరుకాని, వార్చేదాకా ఓర్చ లేరు. 

సంతి (తు) పెట్టుకొన్నా వాత వేసుకొనేదాని కిచ్చి పెట్టుకోవాలి. 

వంతుకు మావక్కి_వాడు, పాలికి మాబక్క_వాడు. 

వంతుకు గంతేసిన, వరిబీజం దిగుతుంది. 

వందమాటలు మాటలాడవచ్చు (ఒ) వక్క-నికి పెన్లేది కష్టం. 

వదినెకు ఒకసరి, గుంజకు బికుసరి. 

వంశ మెటీగి బిడ్డను, వర్ష మెటిగి గొడ్డును కొనవలెను. 

వంశ మెటణీగి వనితను, వన్నె నెణిగి పశువును కొనవలెను, 

వంశమో ! వాడిఆలితోకో ! 
af వక్క_ కొణేకి ఒక్క-( పొద్దు చెడుపుకొన్నట్టు, 

వగచిన శు, వాడిఆలితాడు తెగిన కు. 
(A) లు 

వగచినటూ ఉండవలె వాత పినటూ ఉండవ అ, 
6 6) 6 

వగలమారివంకాయ సెగ బేకనే ఉడికింది. 

వగలమారివంకాయ సెగ లేకనే సగ మయింది. 

వగలు ఎందు కంశే పొగాకుకోనం అన్ను. 

వగలేనమ్మ పగ లెందుకు వచ్చావం కు అందుకు కాదు అగ్నీకి వచ్చాను 

అన్నదట ! 

నగలేనివాడు లంజరిక మాడి తే ఇంటికి దుగ్గాసి పంపకం. 

వగ్గుకోతికి సిన మెత్లినట్టు, 

వచ్చినకర్శము నద్దం కే పోతుండా ? 

నచ్చిననాడు వరాచుట్టము, మరునాడు మాడచుట్టము, మూడవనాడు 

ముజేకిచుట్టము. 

వచ్చినను ,5క వ (2) య్యారము, కానుక రాగాలు 
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వచ్చినవాడికి వయ్యార మెక్కు_వ, రానివాడికి రాగా లెక్కు_వ, 

వచ్చినవాదు చచ్చినా పోదు. 

వచ్చినవారికి వర మిస్తాను, రానివారికి రాయి వేసాను. 

నచ్చింది [కొత్తి వదెగిఉండు ప త్తే 

వచ్చిపోతూడం చు బాంధవ్యము, ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూం కే వ్యవ 

హారము, 

వచ్చీరాని మొటలు, ఊరీఊోరని ఊరగాయ రుచి. 

వచ్చీ రానిమాట వరహాలమూట, 

వచ్చుకీడు వాక్కే_ చెప్పును. 
వ చ్చేకాలంకం కే వచ్చినకాలం మేలు, 

నచ్చేటప్పూడు ఉలవ, పోయేటప్పుడు నువ్వు. 

వచ్చేటప్పుడు తీసుకురాను, చచ్చేటస్పుడు మోసుకపోరు, 

వచ్చేవారికి స్వాగతం, వెళ్ళే వారికి ఆసీమాంతం. 

వజానికి సాన పెడితే మెటు గెక్కుతుంది. 

వజాన్ని నృజమే కోయన లె 

పంట ముగిసినత ర్యాతి వొయ్యి మండుతుంది. 

వట్టింటికి వోచిళ్ళు చల్లినట్లు. 

వట్టఅమ్మి శెందుకు రా నిట్టూర్పులు * 

వట్టిగొడ్డుకు అంపు లెక్కున (మెండు) (వజవు లేటికి +) (మెజుపు 

లెక్కు_వ). 

వట్టినొడ్డుకు (గేదెక్రు అరపు లెక్కు_న, వానలేని మబ్బుకు ఉజుము 

లెక్కు_వ. 

వట్టిగొడ్డుకు అజ్జు జూ స్త, 

వట్టిగొడ్డును తాకట్టు పట్టినట్టు, 

వట్టిచేయి మూర వేసి ఏవమిలాభం 1 
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వట్టినిందలు చెప్పి తే గట్టినిందలు నచ్చును. 

వట్టనేలలో కప్ప అజచినా, నల్లచీమ గుడ్డు మోసినా వాన తప్పదు, 
వటిముటి అయితేనేమి ఉటినే వసుంచా ? 
లు ఠి €3 వాటి 

వట్రమాటలవల్ల పొట్టలు పూడునా ? 

వడగండ్లు పడితే వజపు. 

వడావిడి ఒడిలో ఒక రాయి, 

వడ్లగాదిలో పందికొక్కును పౌ (దాచి) నట్టు, 

వడగింజలో బియ్యపుగింజ, 
(a4) 

వడ్రవాండ పి లేమి చేస్తుం దం శ, వలకబోసి ఎత్తుకుంటుంది. 

వఢతోకూడ (తట్ట) డాగర ఎండినట్లు, 

వడ్లరాశి వరదకు పోయినా, వానకు కోజును రాదు, 

వఢ్గ రాశి వందకు పోయినా, వానసేగి లేదు. 

వండినంతలోనే కుండకు దొర యగు. 

వండమని అక్క-కాళ్ళు పట్టుకోవాలి, తినమని చావకాళ్ళు పట్టుకోవాలి 

పండనింటికి అగ్ని భాధ. 

వండించే తినెనో, గంజివోనే పోయునో ? 

వడికినదంతా ప 

వడ్డించేవాడు (వారు) మనవా రైతే, కడసం క్తి ని కూర్చుండ మన్నారు 

య్ మ 

వడ్డించి సద్ది తీసిఫా న 

వడ్డిఆశ మొదలు చెజచును, గుడ్డిది ఆలిఅయి తే కుండలు చెజచును. 

వడికి చేటు, అసలుకు వటము, 
G లు 

వడ్లిముందజి వడిగు తాలు పాజివు. 
G ఉలి 

వడ్లు, గొడ్డుఉన్న వాని బే వ్యవ సాయం, 
౧ ౧౧ 

వడ్లు ముత్తుం, పిచ్చిక లాస్టం. 
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వడ్లు వాగున పోతేచమిు ? గడ్డ్ గాలికి పోతేనేమి + 

వడి మిత్తి కాచునుు కడి గండం కాచును, 

వత్తుపొయిలో పెట్టి తనే పొయిలో తీయు, 

వతులు చేయా లంకు (ప్తి కావాలి, 
అణాల అలీ 

వంతుకు గం ేసాక్రు, 
అవల 

వద్దన్నససి వాలాయించి వేస్తాను (పిల్లలు), 

వదినాలు పాడకుంకు వరిబువ్య (కూడు) ఎవరు పడతారు! 

వనం విడిచిన పకి, జనం విడిచిన మనికి, 

వనవాసం చేయా లేరు, వంగివంగి తికుగాలేరు. 

వన్నె కాని గంజి ఈగలపాలు. 

వనికెలపీి వి వితే వ(్యజాలసుంట కంట భూస్తాము, 
రు అనాలో ఎనీ 

వనికగాని, కవితగాని వలచి రావాలి, 

వ న్నగాసిగంజి ఈగలపాలు. 

వన్ని బట్టలవ్మూనలపుడుకన్న గుడ్డబట్టలమ్మూకులుకు డే లావు, 

వన్నె అమ్మను నండ బ్బైన, ఇంటిరాజులను సండబెట్టందట ! 

వన్నెకు సున్నం పెడితే వమ్మక వుం డయిందట ! 
వన్నెచీం కట్టుకొన్న సంబరమేకాని నల్టికుక్క_ కోజచిన 'దెజుగదు, 

వన్నెమానెగే వన్నె పుడుతుంది. 

వంపున్న -వోటికే వాగులు పోతాయి, 

వయసు కురికుర, బాతు కురకుర. 

వయసు ఎమినా వ (బ్ర) య్య్యారము తప్పలేదు. 

వయ సు మువెరినకొద్ది మనస్సు గిలక చారిపోతుంది. 

పయస్సు ముస లెప్టు, మనస్సు కోచదూడ, 

వరదలు వగాయని వరా లాగవు, 
లి యె ; 

వజబిపుకు మెజుపులు, వట్టిగొడ్డు కొజిప్రులు మెండు 
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వజవుడు ఇల్లాలు కాదు, వొఫ బలం కాదు, 

ఒడ ర్న వరహోకన్నా నడ్డి ముద్దు, కొమరునికన్న మనుమడు ముద్దు, 

నర్గివర్లి వొడు పోయె, వండుకుతిని ఏడు పోయె, 

వరికి పొలచవుటినేల. 

వరిమొలకా, మగమొలకా ఒకటి, 

వరికి ఒకవాన, ఊదరకు ఒకవాన ఉంటుందా * 

వరికి వాక, దొరకు మూక, 

వరిపట్టు కడితే వర్ధం గొప్ప. 

వరిపొట్టకి పుక్టెడు స్ు, 

వరి వడ్లు సి తుంగ నాటు సెట్టు, 

వరుగుతో దాగరయు నెండనలసినట్టు, 
బీ గ వరునను దున్ని ఆ న్యజా లీసా నంటుంది భూమి, 

నఖేట ఓడ ఉండగా నద రూదినట్టు. 

నరున లెల్ల నల్ల కాటిలో "పెట్టి నదినెవిన్నమ్మాా ! గం సెత్తు. 
పంశంబొ టంఆమా |! రడివడుర ae | నడబోసీ అక్క 

సపటమాు! వడనకున్న ఒటు 'బటవూ ! అందిట, బో @ ఏ “ట్ "టొ శ 

~< 
(a 

నలకంకు ముందు రాళ్ళు వేసినట్టు, 

వలచి న సే మేనమామకూతుకు వావి కా దన్నట్లు. 
వలపుకు పలుపుచెబ్బలు, న (ఒ) య్యారికి చెప్పు'దెబ్బలు, 

సల్ల కాటి వై రాగ్యం, సురిటాలినై రాగ్వం. 

నస్తానన్న దాన్ని, ఇస్తానన్న వాళ్లో నమ్మ రాదూ. 

నశిష్లునివాక్కు_న విశ్వామిత్రుడు (్రహ్మరి అనిపించుకోన తె. 

నృస్ర్రహీనమైనా కానచ్చుగాని వరహీనం కారాదు, 

నసుకు వేయబోయిన వాతప్పులవాడు తగిలినాడు. 

నస్తాన (న) య్యా, బాసనయ్యా! అంశయే నద్దే! ముండా! వర్ట 
ముంది అన్నాడట ! 
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నస్తాను నస్తావు నాకొజకు, నచ్చి కూర్చున్నాడు నీ కొకు, 

వసుశేవుడు “వళ్ళి గాడిదకాళ్ళు పట్టుకొన్న ట్లు, 

న్యనసాయం 'నెల్జవానిచేసి (3 "రాయి, 

న్వనసాయ మేలినాటిళని, భార్య జన ని, 

న్యవ సాయానికి మేకలు పనికిన స్టే ఎడ్లు కొనడ మెందుకు ? 

నస్తుగుణం తెలియనివాడు నై 'క్యంలో మునగాడే. 

నస్తూ ఇల్లు నింపుతుంది, పోతూ 'పరళ్ళు నింపుతుంది (ఆరిశె. 

వాంతి వస్తే పె "పెదవు లడ్డమూ ? 

(వతం చెడ్డా ఫలం (ముఖం) దక్క_వలె, 

వాకిలి దాటి వారణాసి ఎంతదూర మన్నట్టు. 

వాగులో పోతున్నావు "స్టో అం శే లాభం "లేంచే పోతానా అన్నట్టు, 

వాగునీళ్ళు, వనంస తి, 

వాచినమ్మకు పాచి (సి న కూడు పెడితే, మాఅత్త పరమాన్నం 
పెట్టిందని ఇ్రవుగింట, పౌరుగింట చెప్పుకొన్న దట ! 

వాడవదినె కెల వావివరుసలు? (వావివ _రనములు 

వాడి కడట్టా లే (గ్రంథ మయిందిగాని మనకి సె అట్టాలుకూడా వచ్చు. 

us మాతం డి సయాం మగవాళ్ళు, 

వాడు చెడ్డ కోడు, తాగుబోతు నా కొక ముంతెడు కల్లు పోయించు 

పు. 

వాతావీ జీర్ణం, వ జశరీరం,. 

వాద్య భస్తుడు నైద్య(లేస్టుడు 

వాదినాశనము, వ (క) నష్టము, పీడర్ల అదృష్టం, కోర్టు 

నార ఇష్టం. 

వాదు లేక (పాణం, దాది కేక రాణి (పోరు), 

వాదు లెక నల్లూరికి పోతున్నాను, ఇ్రవుగుపొరుగు నాసవతి ఇల్లు 

భ్యదం అన్నదట ! 
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వాదుసుమిో అ వ్పీచ్చుట. 

వాన ఉంశు వఖణను (క అున్ర, పెనిమిటి ఉం శు ీ దతనం "లేదు. 

వొనకన్న ముంచే వరదనా ? 

వొనకు ముందు ఉటిమినా, మాటకు ముందు ఏడ్చినా తుద ముట్టదు. 

వానతో చేగి మొగునితో పేదరికము లేదు. 

వాననాటివరద, పెళ్ళినాటి పస్పుకూడు, 

వానపొటుకుకం"కు (మానుపాటుకు మెండు (ఎక్కు-ను, 

వానబడాయి చవిటిమోద, మాలబడాయి పాటిమోద, భ్ర్తబడాయి 

భార్యమిాద, 

వానరాకట, (పాణంపోకడ ఎవ 'రెజుగుదురు 1 

వానలకు మఖ (కార్త, శాగనములకు చిత్త (కార). 

వాన లుం సే పంటలు, లేకుం కే మంటలు. 

వానలు కురి స్తేనే వసుంధర. 

వానలు కురి స్టే వాతలు మానునా? బిడ్డలు వుడితే అంకులు 

మానునా ? 

వానలు కుమస్తుంటవి, కప్ప లటుస్తుంటవి. 

వాన లెక్క_డా ? అంశ దాసధర్మా లున్న ధరణిలో అన్నట్టు. 

వానలేని వట్టి (పిట్ట) వీడుగువ లె 

వాన వచ్చినందుకు వంక పారిందే (దొర్హింబే) గుర్తు, 

వాముపోచ దూశేంత నం దుంశు నఠముక్క- దూర్చనా అన్నాడట! 

వాముపోచ దూేేంత చో టుంకే వకభక్ష్యుమే పట్టిస్తును. 

వాములను మింగే స్వాములకు పచ్చిగడ్డి ఫలహారము, 

వాయ పళ్లే సందే ఉన్న, ఒకభక్ష్యు మే తినేవాడిని. 

వారకాంతలకు వావి ఏమిటి + 

వాల్యుపై నడ చినట్లు, 
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వాసానికి త కూసం ! 

వాసి తరిగితే వన్నె తరుగును. 

వాసిరెడ్డి వెంకట్యాదినాయడు తులాభారం తూగితే కరెడ్డ కామక్క 

నంకాయలభారం తూగిందట ! 

వాస్తుగలవారికోడలు వరహో ఇచ్చి క్షవరం చేయించుకుందట ! 

వ్యాధికి మందుగాని విధికి మందా ? 

వ్యాపారం జోరుగా పోతున్నది, రెండో బై నమ్మి డబ్బు పంపమన్నట్టు 

వ్యాన పోక మా? పరాశర పోక్కమా 2 

_వాతకరణమా * చేతకరణమా + 

(వాతగబే కూతురా! ఆం పే కోతిమొగుడే అమా ౧ ! అన్నట్టు, 

(వాత జలి గోరును, 

(వాతె రాజ్య నుల మని ఉంళు (గహచారం (కర్మం) గాడిదల నేల 

మని ఉన్నదట! 
(వాత రానివాడు కోచకరణం, (నాతొ, కోతా రానివాషు మేకకరణం, 

(చాయగా (వ్రాయగా కరణం, దగ్గగా దగ్గగా మరణం, 

(నాసేవాల్లి, కోసేవార్డో, గీసేవాన్లో నమురాదు. 

వింజరాసికి తిగన్రా 'వేదు, కోలంకికి మారువిదీ లేదు. 

పింకు 'భాంకతం నినాలి, గింశు గారెలు తినాలి, కంగు కొడుకునే 

కనాలి, 

విడిపించబోయిన పాముకు పగ, విడిపించకున్న కప్పకు ఇగ, 

విడివించుకోబోయి తగిలించుకు నె ఈడిగనానవతి. 

వింతలమారికి చండ్లు వస్తే మేనమామకు కంగ్థు పోయినవి, 

వింత లేసిదే ఆవులింత పుట్టదు. 

విందుఅయినా మూన్నాళు, మందుఅయినా మూన్నారగు, 

విందుముర్నాడు నుందు, 
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వ్మిక్రమార్కు_నివంటి రాజు ఉంశే భట్టివంటి మంతి అప్పుడే ఉంటాడు. 

వికారంవాడు దుకాణం పెడితే వచ్చే గిరాకీ అ్టే మరలిపోయిందట 

ఏకిరాలలో లేడు, పీండాలలో లేను. 

వ్మిగహఫుఫ్టు, నై వేద్యనప్ట. 

విఘ్నేశ్వరుని (డి) పెళ్ళికి వేయి విఘ్నాలు. 
విచిితం, విన బూటకం, ఆలు గొట్లా, వగ రడున, 

విచితం పచ్చిపులుసు ఈగల గొట్టి, తాలింపు పెట్టి ఇద్దరిని రమ్మం కే 

ముగుకు వచ్చారట | 
౧ 

విడిచినఎద్దు కొట్టందారి చూచును, 

విడిచిపెట్టిన ఇంటిలో మజచిన మంగలు, 

విడిచినది వీధికి “పెద్ద బరి తెగించినది బజారుకు సెద్ద. 

విడివడితే గుజ్లము గాడిదతో నమానము, 

విడువను మంకు పాముకు కోపం, కటువు మంచే కప్పకు కోపం, 

విత్సకుండానే కోద్దా మన్నట్టు. 

విత్సృనము ఒక శూ మొక్కొకటి (చెట్టాకటి) మొలచునా ! 

విత్సనముకొొద్ది మ 

విత్తనము మళ్ళితె విడువకుండా వ్యనసాయం చెయ్యి. 

ఏతునములో లేనిది విశ్వములో లేదు. 

విత్తనము వేసి పొత్తు కలిపినట్టు. 

వితృనముసంచులు మంచివయి'ే వికృవుసంచులు నిండును, 

వితనాలకు పోయిన రెడి ఓద ఇతగా వచ్చినాడట ! 
అన్ Co నీ 

విత నా లుం శునే పెత నాలు, 
అణాల అణాల 

విత్తంొద్ది విభవము (0), విద్యకొొద్దీ వినయము. 

విత్తు ఒకటి వేస్తే చెట్టు ఒకటి మొలచునా ? 

విత్తుక న్నా శతం -మెబుగు, 
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విత్తుకు వేయి విళ్తులు, 

విత్తు మంచిదయి తే రైతు మంచె దిగడు. 

విత్తు ముందా? చెట్టు ముందా ? 

విత్తులకు శుక్రవారం, కోయుటకు గురువారం. 

విత్తే చె ట్టయ్యేది. 

విదియనాడు కనబడని చందుడు తదియనాడు తానే కనబడును. 

విధం చెడి ఈడిగవానితో వెళ్ళితే చచ్చేవజకు చాపలు మోయిం 

చాడట | 

విధవకు తలసుళ్ళు నెదకినట్టు, 

విధి చెడి ఈడిగవానితో లేచిపోతే చచ్చేనజకు శోలు వాయించ 

మన్నా డట! 

విధి వస్తే పొద లడ్డనూ ? 

విననిబంటుకు నెన్న పూసకూడానా + 

నినటానికి, కనటానికి 'బెత్తెడే దూరం. 

వినయం లోక వశ్యం, విద్య 'రాజవళ్యం. 

విన్నమ్నవీసు కాలినది, కన్న మ్మక డుపు కొలినది. 

విన్నమాటకం కె చెప్పుడుమాటలు చెడ్డవి, 

విన్నవన్నీ విశ్వసించనద్దు, విశ్వసించినవి 'వెలిబుచ్చవద్దు. 

వినాయకుడిమిోది భక్తా! ఉం డాళ్ళమిది భక్తా! 

వినాయకునిపెండ్హి కి వేయి విఘ్నాలు, 

విసి రవ్ముం కే తిని వచ్చినట్టు. 

వ్మిపవహాస్తము, వనుగుతొండము ఊరుకోవు. 

వియ్యంకునికి ఫీపు దెబ్బలు, వియ్యపురాలికి ఏపు దిబ్బలు. 

వియ్యపు రాలి'పేరు విసరమ్మ, నాపేరు దంచమ్మ,. 

వియ్యపురాలికి పీపు'దెబ్బ, నాకు తోపుదెబ్బ, 
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వియ్యపు వారింటిజాడ్యా లిగిలించినా పోవు. 

వియ్యానికి కయ్యం తో బుట్టువు, 

నియ్యానికయినా, కయ్యానిక యినా సాటి ఉండాలి. 

వియ్యా లంది తే కోయ్యా లందుతిని, 

విరచుకొని, విరచుకొని వియ్యపురాలింటికి పోతే, పలుగు రాళ్ళతో 

నలుగు పెట్టిందట | 

విరామం లేని పశువుకు ఊరట లావు, 

ఏరాటపురాణం మాఆయన కొచ్చు, అందులోని దోనుడుగు నా 

కొచ్చు, భారతభాగవతం మాభావ కొను, అందులోని 

దోచరణం నాకు నచ్చు. 

ఏరి దాచ తావి దాగునె? 

వినుుగుబాట్టుపెైని నూ నెబొట్టు, వించికట్ల పైని పెరుగుబొట్టు. 

విల మలం కలవారికి చల కడనలవాకు తోడా ? 
(Nn ౧) 

విలుచుటకుముం బే వ్మికయించేసులువు చూడాలి. 

విల్లూరిమల్రీకింద విధన ఉన్నది. 

విశాఖ కురిసిన విషము పెట్టినట్లు. 

విశాఖ మాచి విడునర కొంప. 

విశాఖ పటీతే పిశాచి పటినశు. 
ల రు ౧౧ 

విశాఖలో నర్షం వ్యాధులకు హార్గం. 

విశాఖవరదలు, సం కాంతిమబ్బులు, 

విశ్యాసంతక్పిన పీనుగు మోసినవాడిని ప్టిందట ! 

విశేషము లేనిది విం తెలా పుడుతుంది ? 

ఏిషపాళపువితు, చేపాళసుగింజ. 
అవి 

విషములో పుట్టిన ఫురుగుకు విషమే ఆహారం. 

విసరగా విసరగా ఒకరాయి, తిట్టగా తిట్టగా ఒర తిట్టు తగులును , -. 
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ఏసరురాయి గాలికి పోయినట్టు. 

విస్తరికొదవా, సంసారపుకొదవా తీశ్చేవా కెవరు? 

విస రాకుభోజనం, పెంటభోజనం. 

విస్తరి చిన్నది, ఏరమ్ము చెయ్యి పెద్దది. 

ఏస్తళ్ళు ఎత్త మం భీ భోంచేసినవా కెందరు 1 అన్నట్లు, 

విస్సన్న చెప్పినది వేదం. 

విసిరినమ్మకు బొక్కిం బే కూలి, 

వీఫ్రమిోద కొట్టనచ్చునుగాని కడుపుమిాద కొట్టరాదు, 

ప్ప్పున తన్నుతున్న యింటిననక చప్పు డంటారు. 

వీపు విమానంమోక, పిలు పవీంగాణి మోత, 

ఏరభ్యదప ళ్ళెమునకు హనుమళ్చ ళ్ళేము, 

ఏ లెజీగి మాట, కీ లజిగి వాత, 

వీసం ఇచ్చి వాసానికి ఒజ్లినట్టు. 

వఏీసంఖర్చు కాకుండా నోము నోముతాను ఆశసడకండి అడవనావిడ్డ 

లా: 
ఏసంగల అమి 3 విడువా ముడువా, కాసుగల అమ్మి కట్టా పెట్టా. 

వీసంగలనెడ్డికి విడువా ముడువా సరి, 

ఏీసానికి వాసన్నర అయితే దూలన్నర ఎంత ? 

వీసెడుచింతపండు పాసంగానికే సరిపోయింది. 

నృద్దవై. ద్యర చాలజోస్యం. 

సృష్టికి [పమాణం ఉత్తంహ స్తలు, 

నంకటరెడ్లే కంకి కరికి చే సెంటవచ్చినవాం డ్లూరకుంటారా 1 

వెంట పోయినా, నెనుక పోరాదు. 

"వెంట రావ ద్దం శే, ఎత్తుకొవు ని వడ్చాడట ! 

నెంట రావద్దంశే వేగ న న్నెత్తుళొ మృన్నట్టు. 
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"వెంట పోయైనా చూడాలి, యింట ఉండైనా మాడొలి. ' 

నెంటుక పట్టుకొని (పాకులాడినట్టు, 

'వెం్బటుకలున్న మ శ్రి ఏకొప్పయినా పెట్టవచ్చు, 

'వెంటుకలున్నవు స వకొప్పు "పెట్టనా సరిపోతుంది. 

నెం[టుకలు తీసిన పీనుగు "తేలిక నాతుండా? 

వంటుకకన్న వడుపాళ్ళు సన్నం, రోక లకన్న రెండుపాళ్ళు లావు. 

వెండి బేరమాడుతూ బంగారు కొసరినట్టు, 

_వెంపలిశెట్టుకు నిచ్చెన "వేసినట్టు. 

వెక్కిరించబోయి సెల్లకిలా (విల్ణకి త్తీలా) (బోల్తా) సుడ్డట్టు. 

'వెట్టికి కని, వెలుగులో పాజ వేసినట్టు, 

వట్టికి పుట్టిన బిడ్డ నెగికి లేక వడ్చిందట ! 

వట్టికిగదరా పోలా! అం బు వడనక తప్పచే అయ్యూ ! అన్నట్లు, 

వెట్టిగుణ్ణిం తగెడుబటజై, 

'వట్టిమూటకీ, పం కిభోజనాసికీ ముందుగా సెళ్ళాలి, 

"వడల్పుచాలుకన్న లోతుచాలు మేలు. 

"వతకీ 'వతకి నెయ్యి బళ్ళమిోాద వంటలక్క-ను తెస్తే తగిలేని మిగిలేని 

తోటకూరకి తొడలోతు ఎసరు పెట్టమందట ! 

వెత చెప్పబోతే కథ చెప్పినట్టు. 

వదఅదనున నెలుగులో చల్లినా మంచిదే. 

వెదుకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్టు. 

"వెదుకబోయిన తీర్థ మెదు నైనట్టు. 

వెధవకు దణ్ణం పెడితే నన్నుబోలి నూ శేండ్లు (బతుకమందట ! 
వెధవముండకు అలంకారం చేసినట్టు, 

"వధవముండకై నా వేవిళ్ళు తప్పవు (మానవు), 

'నథవముండా ! చే రుండ మన్నట్టు, 
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వెన్నకు సం డిచ్చి దూలాలు కేంకిననోడు. 

'వస్నతో (వెన్నుచ్చుకన) కొట్టినవానిని, రాయితో (రాయుచ్చుక) 
వొస్టైనట్టు, (వతురా శి 

"నెన్నకు సళ్ళు నచ్చి, ఏకులు కమికిననా *కిగద 1 

పన్న దగ్గణ ఉంచుకొని 'నేకికి వడుమువొన్నట్టు, 

వన్న పెట్టిలే (పెడితే) మింగ లేడు. వేలు “పెడితే కజువలేడు (కొఅక 

లేడు). 

'నన్నలా దున్ని తే న్ను శేది కొకువ + (ఎన్ను లు కొంశలాది) 

'వన్నలో ంబుకి తీనట్టు, 

'నెనక య్యవితాద పత గాము ఉం డాళ్ళ మై PER 

ననుకకు పోతే (వడి ప్రై అన్ను, ముందుకు వస్తే పోటు, 

వనుకకు పోతే నుయ్యి, ముందుకు పోతే గొయ్యి, 

"నెనుక తెన్నూ, ముందు పోటూ. 

'వన్ను మిద గువ్వ, 

"నన్ను ముదిరి పొర్లినగొడ్డు ఎక్కువ వా లిస్తుంది. 

న్ను మూరడు, పంటు బోరు, 

-వెన్నెలదిసములలో నే అల్లా నే రడిసళ్ళు, 

'వయ్యిఆవులు కలవానికి ఒకటి తెన్ను కపో లేనేం ? 

'వెయ్యిఆవు లున్నవానికి ఒకటి ఎగజేపిలే నేమి? 

'వెయ్యిఇండ్ల పూజారి 'నెతకినా దొరకడు, 

'వెయ్యిఎక రా లున్నా నెళ్టనాడు నెట్టీవాడే, 

'వెయ్యికన్నులు శేయి కుం టే పగటిశేమా ఒకే, 

'వెయ్యికాకుల కొక రాయి, 

వెయ్యిపుట్లవడ్ల కు ఒకచిలుకప్పురుగు చాలును, . 

వెయ్యిమోపులు “వేకువజాముకట్టకు లోకువే, 
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'వెయ్యిరూపాయిలు కావలెనా, 'వెధవతో డబుట్టువు కానలెనా + 

'వెయ్యిరూపాయలు పెట్టి ఎద్దును కొన్నా ముల్లుకజ్ణ ఉండాలి. 

వెయ్యిరూపాయలు చెట్టి ఏనుగును కొని అరవీనం అంకుశాొనికి పాలు 

మాలినట్టు, 

వెఆపీంపగా పోయి వెఅచినకరణి. 

వెట్టికి వేయి విధాలు. 

వట్టి కుదిరింది రోకలి తలకు చుట్ట మన్నాడట! 

"వల్లేది వెంకటమ్మ మనువు వోయి మళ్ళీ వచ్చింది, 

వెట్టీపెయ్యకు తొట్టిపెయ్య తోడు. 
ఓతి =) 

వెటిముండ వేడుక చూడబోతే 'సతెక నిద్దము, ఏడవ నిద్దర, 

"వటిమొను శేల వేదశాస్తాలు 
ఉల యి ఎని 

'వెట్టీవాడి పెళ్ళాం వొడనదిన, 

వెట్టీవాడు ఏతం తొక్కి నట్టు, 

"వళ్దువాడు 'నజ్జవాడు అంచు వెక్కి సక్కి- ఏడ్చినాడట ! 

"వెజ్టివాని చేతిరాయి తెగిలెనా తిగులును, తప్పెనా తప్పును, 

వెళ్ల "వేయివిధాలు, సై త్యం పదివేలవిధాలు. 

వెలమనీలు, బరపటగంజి, తెడ్డు తేరా దేనుక తిండాం. 

వెలనులున్న ఊరు, కొంగలున్న మల్లీ. 

'వెలమనారి పెండ్లికొడుకు మా రడుగనేరడు, ఉన్నదంతా డాడి పెట్టు. 

నెలయాలిమొట, కలలోనిమాట. 

"వెల సులభం, ఫల మధికం. 

'వెల్లకి త్తలా పడుకుని, ఉమ్మి వేస్తే ముఖంమోద పడుతుంది. 

వెల్లకిలా వేసి పొడిస్తే ఒకదెబ్బశే చస్తున్న డని సన్యాసులముయిన మే 
"మెందుకు చెప్పవ లెను ? 

"వెల్ల టూరిలో ఎద్దును, పరుమారిలో పడుచును ఇన్వకూడదు, 
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వెలిపొలమును, సెధవపిల్లను వదలకూడదు. 

వలివాడలో వేదఘాోవ ఉంటుండా ? 

వెలుగు చేను మేసిన కావేవా శెనరు? 

-వెలుగునీడ, (గామంతోడు, 

"వెలుగు పంటను గాచు, 

వెలుగు లేకున్న చీకటి లేదు, చీకటి లేకున్న "పలుగు లేదు. 

"వెలుపల వేడుక, లోపల కనన 

వెళ్ళిపొమ జంకు చూరుపట్టుకొని వేళ్ళాడినట్లు, 

వెళ్ళిపొమ్మం కు పెళ్ళికి వళ్ళుదా మన్నట్టు, 

వేగ్గీవేగనమ్మ వేకువయామున ము ట్లయిందట ! 

చేగీవేగని పెసరపప్పు, ఎనుకవచ్చిన పెండ్లాం రుచి. 
-వేటకానిఇస్టు నెజవక కుందేలు సొచ్చినట్లు. 

వేటుకు వేటు, మాటకు మాట, 

వేడి కోర్యలేనమ్మ సహగమనం చేస్తా నన్న దట |! 

'వేడినీళ్ళకు (వన్నీ శ్ళకు) ఇళ్ళు కాలునా ? 

వేడినీళ్ళకు (వేన్నీళ్ళకు) కొంప లంబుకుంటాయా ? 

వేడిసీళ్ళకు ( వేన్నీళ్ళకు) చన్నీళ్ళు, చన్నీళ్ళకు వేన్నీళ్ళు తోడయినట్లు, 
వేడినీళ్ళకు (వేన్నీళ్ళకు) ముందు, ఎట్టిమూటకు నెనుక పోకూడదు. 

వెడినీళ్ళకు (వన్నీ ళ్ళకు) వేసంగికీ ఎంత చలువో సకళూ, నాకూ అంత 

చలువ, 

వేడుకకు చెల లేదు. 

చేడుక నెంక శశ్వరుడిది, గోల గోవిందుడిది. 

"వేపపిండి ఎరువుతో సమానం. 

పకాయంత తీపి, వేసంగంత చలువ, 

వేమనమాట వెణ్టిమొట కాదు, 
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వేమనూరు వేమన్న వె. 

వేములదగ్గజు సమారాధనట ! ఏడుమూళ్ళ విస్తరి, మూడుమూళ్ళ 

దొప్ప కుట్టుకుని ని న్నెత్తుకుని సన్ను ర మృన్నారట ! 
వేములు కాస్తే భూములు పండును, 

వేయిడన్నమ్మికన్నా వేయించే మంగలంతో సని బడుతుంది, 

వేర్లతో "వెంపలి, కాయలతో కానుగ (మంచి ఎరువు). 
చేరు తవ్వి వన్నీళ్ళు పోసినట్లు. 

చేరులో పురుగు పుడిలే వృశానికి వేటు. 

వేలంత చో టిస్పే రోలం3 నష్టం, 

వేలుకు వేలు ఎడము, 

వేలు చూపి అవలక్షణ మనివించుకొన్నట్టు. 

వేలు మూవి ఉత్తది అనిపించుకొన్న ట్లు, 

వేలు చూపి తే మండ మింగుతౌరు, మండ మాళవి తే మనిమీ నే మింగు 

తాను. 

వేలు చూవితే మురిేది గుమ్మడికాయ, తంతే పెరిగేది పుచ్చకాయ. 
వేలు పెగర్టాందుకు కో టిస్పే కాలు దూరినట్లు, 

చేలు పెడితే కొజకనేరడు, నన్న పెడితే మింగనేరడు. 

చేలు పెడితే చీకడు, 'వన్న పెడితే నాకడు 
చేలు వంక పెడిలేనేగాని వెన్న రాదు. 

చేరుమోద గోరు మొలిచింది, వేరు పోడాం రారా వట మొగుడా | 

చేలు వంగ బంది 'వన్నపూసయినా రాదు. 

వేలు వాచి రోలంతయి తే రోలు వాచి మరెంత కావాలి? 

"వేలు విజిగింది ఉచ్చ పోయుమంళే ఇలాయి కట్టుకొని ఆరునెల 

లయింది అన్నాడట | 

శేళ్ళు "పెడితే పిల్లలు పుడతారా శ 
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చేళంగి చెతులు, చేల్పూరిె తులు, 
కా 

వేషగాని అడుగులు వేటకు వచ్చునా ? 

చవేపాలకోనము చేశాలపాలు. 

చేపల (వేసాల) వమోగికి వేవిళ్ళు వస్తే ఉన్న చోటు కదంను అందట |! 

వే సాలన్నీ (గాసాలశే, 

చేసిందల్లా తగిలితే “ల్రీవాడే గలిచాడట ! 

సంగిపంట ఒకనా'ఎవంట,. 

"వేసిన శు వేసే ₹ణటీవాణె నా గలుచును. 
౬ జాలి ల్ ఓ... 

"వేసిన చే ఒకగంతు, విరంగినచే ఒకకాలు. 

వేసిన చే ఒకగంతు, దిగిన దే ఒకబుడ్ల, 

వసిక వటికి, పోసిన శముపుకు సిపోయింది, 

ససిన 'నదుళ్ళారా ! కాలిన ఇండ్ల కు పొండి, 

వేస్కివిరా కన్నం అంశే చేస్మినిలే కాపురం అన్నట్టు, 

వేసేనాడు లేనిది కోసేనాడు వస్తుందా ? 

చేసేవి పులిగురకలు, మేసేని గడ్డిపరకలు, 
వే ఇ”. యీ ఇ ర. ఎల వేస్తే మునగకొొయ్య్య, తీస్తే నిండక లం 

వైద్యం నేర్యనివాడు, వానకు తడియనివాడు లేడు. 

వె దీకివెద్గం చచ్చినా ఒక క, (బతికినా ఒక ళు, 
పల్ 
టెర్యుడా ! ఏసం-చిలో వెడినీళ్ళు ఉన్నవా! అన్ను, 

బెద్యునిపేకు చెప్పిన వ్యాధి వోవునా ? 

నైద్యునిభార్య శే భగందరరో గము. 
o_ 2 

ధ్ర రాగం ముదిరితే వారవనికకూడా తల్లితో సమౌనం. 
©. 

చకాగ్య మబ్బి కే వైకుంఠం దక్కుతుంది, 

వరికిగాని వడు మెదగవు. 

క లుకచే అంక | మాప్, | మ్యాక్ అన్న దట నైదికపు పిల్లీ ! (నక్తి పలు = అంట మ్యాప్ (న్యూ దట 1 



శ 

శంక రాచార్యునకు, వీర్ణ పండుగకు సంబంధ మన్నట్టు. 

శంఖములో పోస్పేగాని తీర్ధం కాదు. 

న్రంఖులో పోస్తే తీర్ధం, సపెంకులో పోస్తే నీళ్ళు, 

శఠకోపం లేకుం కు నానంఠం పోయె ఇంటికి పోయి గంశు బోర్తించు 

కుంటాను. 

శతకోటి దర్శిడాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు, 

కతకోటిలింగాలలో బోడిలింగ మన్నట్టు. 

కతడబ్బు, సహ్య సడబ్బు. 

స తబిజినకు సహ్య సబిజిన, 

శ తుచేపం, బుణేేపషం, అన్ని శేషం, రోగేేషం మిగల్బరాదు, 

శనగలు తిని చేయి కడుగుకొన్నట్టు. 

నని పడితే ఏడేళ్ళు, చేను సడితే పద్నాలుోళ్ళు, 

థని పడితే ఏడేళ్ళు, ఆశ ఒడితే పద్నా లేళ్ళు, 

భనివీనుగ తనిగా పోదు. 

శనివారమువాన శనివారమే విడుచును. 

ధని విజబుగడ, పని ఒవ్బిడి, 

శ నేశ్వరునికి న్మిద ఎక్కువ, దర్శిదునికి ఆక లెక్కు_వ, 

థయనై కాదశి తెలిసినవాడే శాస్ర కారుడు 

శరము వాశెడు, చెప్పులు మూకుడు. 

శరము తప్పిన చెవులు వినరావు, గుణము గేప్పిన కళ్ళు గానరావు. 

శరణార్థిని లింగప్పా ! అం#ే కందులు మూడు మొడలు అన్నాడట! 

చిన్నా, పెద్దా బాగున్నారా + అంశే పస్తు లక్కవలె ఉడుకు 

తుందన్నా డట ! | 

భవోసికి చేసిన అలంకారమువ లె, 
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శృళానానికి పోయిన శవం తిరిగి రాదు(తికుగదు). 

శాగరోకలి యిగుకు పినటు, 
6౬6 ౧౧ 

శా న్తృం తప్పు, చచ్చేది నిజం. 

శాస్త్ర పకారం విషయించిన కుక్కపిల్ల లు పుట్టు, 

శాస్తాాలపిట్ట శాస్త్రం చెబుతూం గ) గుస్ణపిట్ట గూట్లో వోటు వేను 

కుందట |! 

శాస్తుళ్ళ వారింట జన్మించి, సోమయాజులవాదెంట చొచ్చి, లవణ 

మం కే దూడేణ మని ఎజుగనా ? 

- Fh ధాని గప 5 త శ్యామలకోరలపున్నానికి కోటాక్కసుఖై జెట్టి నోముతుంగట ! 

( శౌవణంలో సనగత డోరు; భా దపదములో శాధలపోను. 

శా ఉంచేవటజకు ఆఫ ఉంటుంది, 

శింగిడి వేసే సదిహేనుకోజుల నరం. 
వ్ యె 

నశిqుశిఖ లమోావ మిడుఎలు చెనసినటు, 
మట. 

ధిర నుండగా మోకాలికి సేవలు పెట్టినట్లు, 

శిలాధోగం, స్థలాభోగం కానరా వు, 

శిలా శాసనం ఫలాపావకం. 

శివరాత్రికి చలి శివ శివా అని పోతుంది. 

శివర్యాతికి చంక లెత నీయదు. 
అణాల 

శ్రినరా। తికి చింతగింజింగ (చలి, 

ప. శివర్యా తికి చింతొకంనె వెట్ట. 

శివర్శాతికి జీడికాయ, ఉగాదెకి ఊంగాయ. 

శివ రాతికి నిపలింగాఎంత (మామిడికా యలు), 

శివ డియంకున్న సివలింగ మిచు?నా ౪? ప్రార కనన = స్పై 
బో .9 తీ శిపువిఆ క లేనిదే చీమెనా కుట్టదు, 

శికున్నకు దక్కని స్మస్యతవలె, 

50 
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శిప్యా ! శిష్యా ! సాకాళ్ళకు చెప్పు లున్నవా! అం పే నక్ష తమండ 

లంమధ్య కనపడలేదు అన్నాడట! 

శిష్యున శిక్క_డ సంచేహామో గురువు కక్క_డ అనుమానం. 

(శ్రీరంగం పోయి కొంగరెట్ల తెచ్చినట్టు. 

(శ్రీరంగంరోకలి చేతులమిద నిలువదు. 

(శ్రీరంగంలో పుట్టిన బిడ్డకు తికువాయిముయి నేర్చాలా ? 

(శ్రీరంగనీతులు చెస్పేవాశేగాని చేసేవారు లేరు, 

(శ్రీరామరక్ష, నూ కేం డ్లాయుస్సు. 

(శ్రీరాముకు మనవాడై తే చీడవుపగు లేమి చేన్తవి 1 

(శ్రీరామలంకలో బోడకోతి, 
(శ్రీవై స్తవుడు ముడ్డి చెరువులో కడిగితే ఆచారమా 1 

శుభం పలకరా పెండి కొడుకా | అంతే చప్పరంనిండా బోడిముండ లే 

అన్నాడట |! 

శుభం పలకరా పెండ్నికొడుకా ! అం కే పందిటినిండా ముండమోాపు లే 

అన్నాడట ! 

శుభం పలకరా సపెంస్తళొడుకా! అంశ పెళ్ళికూతురుముండ ఎక్క 

డున్న దన్నాడట ! 

శుభం పలకరా మంకెన్నా ! అంశ ఎవడాలితాడు తెగితే నా కేమి? 
నా శేసే పిండాకూడు నా "క్రేస్తే అయి నేనికుండలకాడ చచ్చి 

నను తొంగుంటాొ నన్నాడటి |! 

శుభం సలకరా మంశెన్నా ! అంశ చె ముుడకు పె ళ్ళెప్పూడు 

అన్నాడట ? 

శుభం పలక రా మంశెన్నా! అం శ్రే పెళ్ళికి నచ్చే పేరంటాళ్ళం తా నా 

పెద్దపెళ్ళాలే అన్నాడట |! 

శుభం స ఎకరా మంకెశ్నా! అఎకు మోప పోయే చేశకా అర్మ్మాడట 
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శుభాలు ముంచి దీపాలు ఆర్బినట్లు. 

శుష్క పియాలుు, శూన్యహస్తాలు, 

(శ్రుతి మించి రాగాన పడినట్టు, 

"సేఖుభాయికి గోకులాష్టమా ? 

శెపొయ లెస్స అం కే గరుడాయ లెస్స అన్నట్లు, 

చెవులా? వైప్లపులా ? ముందూరునుబట్టి, 

శొంఠిలేని కపొయిం లేదు. 

శొంఠి శోధిస్తుంది. 

శ్లోఛనంనాటిము చ్చట్టు బంఖణాంనొడు తేలచినట్టు, 

శ్యానులాకారుడమ్మా 'ఈబిడ్డ శాన్నాళ్లు బతక డమ్మా! 

వో 

షండున కట్చన వానవ లె, 

పండునికి రంభ దొరికినట్లు, 



స 

సంకటాలవిత్తు, సానిడాని పొత్తు, 

సంకటాలు తగిలించుకొని మీసాలు పీక్కుంం కే ఏ ఏ మవుతుంది ? 

సం(-కాంతికి చంక "లె త్తకుండా చలి, 

సంకున పోస్సేగాని తీర్థం గాదు. 

సంకులో వోసే తీర్థం, పెంకులో పోస్తే నీళ్ళు, 

నంకాంతిపండుగకు సంశెళ్ళలోనివాళ్ళూ వ సారు, 

సంకు రా తిమబ్బులు, మాలవాళ్ళఉబ్బులు. 

సంగాంకొమ్మ చక్కగా ఎ తినట్టుం 

నంగీకవిద్వకు చాక లల్లి. 

సంగీతానికి గాడిద, చక్కదనానికి, సౌందర్యానికి లొటిపిట 

సంగీతానికి గంధర్వక న 1 స్వరూపానికి రంభ 

సంగీతానికి చింతకాయలు (మామిడికాయలు) రాలునా ? 

సంగీతానికి చేను, చక్క_దనాసికి మాఅప్ప., 

సంచిలాభం చిల్లి కూడతీసినది, 

సంచి విప్పేవజకు చల్ల ల్లబడి తే, మూట విప్పేవణకు మాటలు పోళివి 

సంతకు దొంగయి తే చీర లనే దెక్క_డ * (చీర లెక్క-డమ్ముకోను 

సంతకు దొంగయితే చో శ్ళెక్కడ అమ్ముకోను 1 

సంతపాతతొొత్తు సన్యాసి నబు౫సనా ? 

సంతమెజుగు సాని ఎణుపను, 

సంతలో కొడితే సొక్షు అవరు! : 

సంతలో బేరము లచ్చికి గాజులు. 

సంతానానికని సప్తసాగరయ్మాత వెడితే ఉప్పును తగిలి ఉన్నది 
మూూసుక పోయిందట |! 

నంతులేని ఇల్లు చావడి కొట్టం. 
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సంతోషం సగం బలం. 

సంతోషానికి సాకు లేదు, ఆలోచన కంతు లేదు. 

సందకాడ నచ్చిన వాన, సగపొద్దున నచ్చిన చుట్టం (పోరు). 

నందడిలో సడేమియా (నీకు నాకు లశకోమియా), 

నందడిలో సమారాధన! 

సండాయ సందాయ అంశు చిచ్చాయ చిచ్చాయ అన్నదట 1 

నందు దొరికితే చావడికొట్లం చంక బెట్టనట్లు. 

సంధ్యావందనం చేస్తే పుణ్యం లేదుగాని చెయ్యకపోతే పాపం, 

ంపతి గలిగిన తిల్లికి వేకటిగా నుదరదు, a 

౭% ంపదగలవాని సెన్నిపాతెంవ ల, 

౦సదలలో మరపులు, ఆసుదలలో అజఫులు, 

ంపొదన ఒకరిది, అనుభవము ఒకరిది. 

ంబరపుచలిగాలికి ఎదురువాకిలివ లె, ర 28 26 

సంబూరానిసోకిపోసికుం కు కుళ్ళు జమిడికె వసుకపోయిందట ! 

సంభావనలో నచ్చిన పావలాలోటు నేతిలో తీస్తా నన్నట్టు, 
సంభోగానిశే చనిపోతె, పిష్ణిల నేమి కంటుంది + 

సంసారర గట్ట, మెడబఒట్ట, 

సంసారం గుట్టు, వ్యాధి రట్టు. 

సంసారం జేనెడు, ఖర్చు బారెడు, 

సంసారం బాగా లేదని సన్యాసం పుచ్చుకుం క్కు బూడిద, బుజ్జికాయ 

గాడిదబరు నెనాయట ! 

సంసారం సౌగనిది ఆడదాని వాత, విబ్బలు (బతకనిది మొగవాడి వాత, 

నంసారి తిరిగి చెడును, నన్యాసి లిరుగక చెడును, 

సంసారి దుఃఖ, సన్యాసి సుఖి, 

సంసారి బీద, సాగు బీద, 



శం తెలుస సామెతలు 

నంసారికి సాగువాటు, సన్యాసికి 'జోగువాటు. 

సనకలశొస్తాలూ, నిలబడిమూూ,[ తెలూ, 

సక్కీలు పలిశేవానికి సేలు, మొద్దు గొ ్టేవానికి దుడ్డు, 

సగంఈడుకు సమ ర్శికట్నాలు. 

సగంచచ్చి పురాణం, అంతా చచ్చి గంగ్నీకం, 

సగం చచ్చి సంగీముు, అంతా చచ్చి హాస్యము, 

సగందినాలకు సమ ర్వకట్నా లు, 
సగం పెట్టి మేనత్తరా అన్నట్టు. 

సగం సాలెచేత, సగం మాలనేక, 

నజ్జకు కాలివాసి దుక్కి. చాలు, 

నతిపతులు చక్కగా ఉం కే, సంతలోపిప్ట చింత లేదు. 

సత్యము అంశు సరియెన మాట. 

సత్యము నావద్ద చాలా ఉన్నది, చెప్పులు తేరా మగడా! స్సులో 

దూకుతాను, 

సత్యములు పొత్తు కుడుచునా ? వానలు కలసినచ్చునా 1 

సత్యమే జయము, 

సత్యహరిశ్చం[దుడు పుట్రిన మరుసట్టిపుట్లినా డన్నట్లు, 

స్మతము (0) కూటికి తిప్పాభెట్లసిఫారసా 1 

స్మతము (0) కూటికి సర్మారుసెల 'వందుకు ? 

సత్రము (0) భోజనము, మఠం స్మ, 

స్మతము (6) భోజనానికి హూసేనప్పసిఫారసు, 

నద్దలు (నజ్జలు) పండితే సుద్దు లెక్కువ. 

సద్దిబువ్వతిన్నమ్మ మొగనాక లెరుగదట ! 
ఏ 

సద్దిబువ్వ పై వన్నపూన 'బ్బైనట్టు, 

సన్నసన్నంగా కాపుతనం నచ్చింది సన్న బియ్యం వండవే అన్నాడట ! 



సన్న పామునై నా పెద్దకళ్లై (కజ్జ) తో కొట్టవలె. 
సన్న బియ్యం, చాయపస్పృ, 

నన్నబువ్వ, చిన్న చేపలు, కొజ్జిబువ్వ కోడిచారు. 

సన్నమూ, ముతకా, సంకలో తేలిపోతుంది. 

సన్యాసం చినణు కష్టం, సంసారం మధ్య కష్టం. 

సన్యాసం పుచ్చుకొన్నా కావడిబకువు కప్పను, 

సన్యాసికి దొంగలభయ మేమి! 
93 అప లా ర్ నాసి పెళ్ళాం విధవా కాదు, పునిఇ్ర్ర కాను, 

న్యాసి పెళ్ళికి జుట్టుదగ్గ అనుంచి ఎర వే, 2 at 

త్తే 
Pp 
సీ సన్యాసీ రాసుకుం కే బూడిద రాలిందట 1 

సన్నికల్లు దాస్తే పెండ్లి కాడా! 

సన్నికల్లు దాస్తే చెండి ఆగుతుండా ? 

సప్పంబుపడగనీడను కప్ప వసించిన విధంబు. 

నభా అం శే ఆమ నెలలు, 

సభమధ్య సాలె చాకలి, పండితుల మధ్య పాగదాసరి. 

సభావీరికిదానా ! యింటిలో లేడని చెప్పవే. 

సమయం తప్పితే కాళ్లు సమయం వస్తే రాళ్లు, 

సమయానికి "లేనిది చంక నాకనా? 

సమయానికి లేనిపాక చచ్చినాకా ? 

నమయానికి లేని విద్య చంక నాకనా! 

సమ ర్తకీడు చాకలిదాన్ని కొట్టింది. 

సమ్ముఖానికి నచ్చి రాయ బారాలు, 

సము దమయినా ఈదవచ్చు, సంసార మాద వేము. 

నమ్ముద ముజీమిలే వాన తప్పదు (గాలివాన 1 
సమ్ముదము చంకలో పెట్టుకొని చెలమకు (చెజగు) చేయి చాచినట్టు. 



400 సలు పోటుకు 

సముదములో అలలు నిలిచే చెప్పుడు * స్నానం చేసే చెప్పుడు? 

సమ్ము దములో కాకి రెట్టవ లె. 

సమ్ముదములో కెరటాలు పోయినకరువాత స్నానం శ మను 

కున్నాడట ! 

సము దములో కొజువి అద్దినట్లు, 

సము దంలో కొరకంచు అద్దినట్టు. 

సము[ దంలో వాన సడినట్టు. 

సమ్మ డానికి వతాము ఎక్కినట్లు (వేసినట్లు). 

సము దానికి లవణదర్శన మన్నట్టు 

సము దాన్ని పొగుడుతామేగాని నేల విడునము. 

సరదాకి సమర్తాడిలే చాకలిది కోక దొబ్బింది. 

సరసము విరసముకొటకీ. 

సరసానివై నా సమయ ముండాలి, 

నరిపడనివారు చచ్చినవారితో సమానం, 

సరివ్కి పిల్లలూ లేస్తే సహ్మసంమంది లేచినట్లు, 

సకునకస్పేల పోయె, బు నలక నాయె. 

సర్క-స్సులో పిడుగు, చదువులో బడుగు, 

సర్కారుకు చాటుగా ఉండాలి, సావుకారె కెదురుగా ఉండాలి. 

సర్వ (శ్వ) కార్యధభురంధపడు, స్వామికార్యవం చకుడు , 

సర్వరోగాలకు సారాయి మందు, 

స రాజు పెళ్ళిలో గ్య రాజు కోవో చ, 

సవ తొలికుడనైనా ఉడుపతౌ నన్న ఏ ఛాని శోడివోక్షలికుండను ఉడు క 
నన్నదట ! 

సవతితల్లి కి బిడ్డలు వోలేనేమి? సొమ్ముల కాపాడికి (శావువానిక్సి 
బక్క-లు పో తేశేమి ? 



సవతి సాగనసీయదు, వరా లెచ్చసీయదు, 

సవతికి సంకెళ్ళు, నాకు విల్లెండ్లు. 

సవరణ సంతకు పోతే వకులబుట్ట ఎదురుగా పోయిందట ! 
నవరతీసినకొొద్దీ నిక్కి-నట్లు, 

సవాకోటి జంగాలలో బోడిజంగం. 

సవాకోటిదరి దాలకు అనంతకోటిజిపాయాలు, 

నవాకోటిలింగాలలో బోడిలింగం. 

నవాసేకులో బోడిపరాచకమూా ? 

నంసారం లేనివారికి సరనా తెక్కు_వ, 

సంసారి చల్లగురిగి, శాయన్న పెండ్లాము. 

నంసారి తిరిగి చెడె, నన్యాసి తిరగక చెడై. 

సస్యాధిసతివా ? స్మామాజ్యాధిపతివా ? 

సృంభంచాటున ఏంది * అంచు కుంభ వున్నారట ! నాకేనా మూడు 

మెతుకులు 

స్థలా (ల) భోగము, శిలా (ల) భోగము. 

స్యంత కాళ్ళకు అ చ్లేమిటి 1 

స్వతం[తము స్వర్ల్షలోకము, సరతిం(తం (పొణసంకటిం, 

స్వయం రోజా, స్వయం మంత్రీ, స్వయం చాకలి, మంగలి, 

స్యర్షానికి పోతూ చంకన వకులరాట్న మెందుకు ? 

స్వన్లానికి పోయినా విడాకులు తస్పవు. 

స్యన్షానికి పోయినా సవతిపోరు తప్పింది కాడు అన్నట్టు 

సాకులు చెప్పినవానికి కాసు, ఇల్లు కప్పినవానికి దుగ్షాని. 

సాగింది నిజము, సొగనిది దబ్బు, 

సాగితే ఇడవలె జారితే పడవలె, 
సాగతే చాపకిందికి ఆము కుంసట్టు, తొమ్మిది నెగళ్లు 
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శని తెలుగు సామెతలు 

సాగితే నియోగం, సాగకున్న చచ్చే యోగం. 

సాగితే పాకనాటివారు, సాగకున్న మోటాటివారు, 
సాగితే బండి, సాగకపోతే మొండి. 

సాగినప్పుడు పడుదునా? (తౌగినప్పుడు పడుదునా ? 

సాగితే సాగించుకో మన్నారు, జారితే పడ మన్నారు. 

సాగినమ్మ చాకలితో సరసా లాడిలే తప్పు లేదు, సాగనమ్మ చౌద 

రితో మాట్లాడినా తెప్పే, 
సౌగినమ్మ చాకలివాడితో పోతే నోమో, (నతమో అనుకున్నారట ! 
సాగివస్తూం కే రోగమంత సుఖం లేదు. 

సాగువాటు చాలనా ళ్ళాయె, గోగుకూర తెండమా ! గోక్కు. లిండా 

మందట |! 

సాొటిఅమ శి సరిగ (సరకు) (సొమ్ము) సెట్టుకుం కే ఊారిఅమ శ ఉరి పెట్టు 

కొొన్న దట | 

సాటివారితో సరిగంగస్నా నాలు, 

సాటివారితో సరిగంగ స్నానాలు చేస్తుం కే ముసలిమొగుణ్లికాస్తా 
మొన లెత్తుకపోయిందట ! 

సాకొనికీ, జంగానికీ సంధి కుదురుతుందా ? 

సా తానిజుట్టుకు, సన్యాసిజంధ్యానికి ముడి వేసినట్టు, 

సాతుముడికి సత్తువేటు పడిలే సచ్చిన తాతయినా లేచి వస్తాడు 

అన్నట్టు, 

సాదు శేగిన తల పొలానగాని నిలువదు. 

సాదు శేగినా, బూతు శేగినా సవనవగా పోదు. 

సాబెద్దు సీదుకు శేగిన కంచెంత పాడు. 

సాదెన్దు సీదుకు శేగిన తలపొలాన్నే నిలుస్తుంది. 
సొన్యకింద దీపమువ లె, 



సాన[కింద 'నెన్నెలవలె, 

సానపై నిరనై, సంచికట్నం ముపై ఫ్ర ఇంటి! వ్ల సంవించండి, కరకర 

(పౌ ధ్రెషేనజకు కాటిలో పొగ లేపుతాను, 

సాని కిచ్చిన సొమ్ము, గోడకు పూసిన సున్నం చూడటాబిశేగాని 

"రావు, 

సానికి అంకులు నేర్పాలా * 

సాసిది నిజము చెప్పినా అబద్దమే. 

సానినీతి, సన్యాసిజాలి. 

సానులలో సంసారి సంసారులలో సాని, 

సామజము చెబుకు మేస్తే దోమలు సదివేలు వేం తోలంగలవా ? 

సాము నేర్చినవారికే చావుగండం. 

సామెతలేని మాట, ఆమెతలేని ఇల్లు, 

సాయంకాలం భూపాలరాగం అన్నట్లు. 

సాయబుకి ఎంత జాలత్తు వచ్చినా వీవీకి కుట్టుపోగు లే, 

సాయబునంపొదన బీవికి కుట్టుపోగులకు సరి. 

సాయబూ ! చిక్కీపోయినా వేమంగే ఇంకా చిక్కు.తాం మరీ చిక్కు 

"తాం, మనసూ వస్తే చచ్చీపోతాం మో శేమి * అన్నాడట |! 

సాయబూ ! సాయబూ ! గోకులాష్టమి ఎప్పుడు ? అన్నట్లు. 

సార మెటీగినబాడె సర్వజ్ఞుడు. 

సాలగామఖనిన్ జనించు నెక దా జాత్యల్పపాహోణముల్ i 

సాలెకు, జంగానికీ సంధి కుదురుతుందా ! 

సాలె తప్ప చేసి ఇదోనమూనా అన్నట్టు, 

సాలెలసభలో సాతాని పండితుడు (పెద్ద). 

సాలె ముదిరిన సాతొని, ఉప్పరి ముదిరిన నంబి, 

సాలెవాడిభార్య సరిమాద పడ్డది, 
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సాలెవానికి కోతివిల్ల తగులాటము. 
సాలెవానిఎంగిలి ముప్పదిమూడుకోట్ల చేవతలు మెచ్చారట ! 

సావాసం లేనివాడికి కక్కి సరిగా తెగదు. 

సాహేబుకు సవారాజ్యం వచ్చినా వీవీకి కుట్టుకాడ లే, 

సాహేబులూ సెదాములు సలాము లేవయ్యా అం శు దొరలు, దాతలు 

పట్టంచుధోవతు లిచ్చిన ఇనాము లేవయ్యా అన్నాడట ! 

సాహేబజ్ కు సాడే తీన్, నాకు మూడున్నర, 

. సొవ్చి కాళ్లు పట్టుకోవడంకన్న వాదికాళ్లు పట్టుకోవచ్చు. 

స్థానబలిమి కాని తనిబలిమి కాదురా 

స్నానానికి ముందు, సంభావనకు "నెనుక కూడదు, 

స్వాతి కురిస్తే చ్మటాయి పండును. 

స్వాతి కురిస్తే చల్లవిడతలోకి రావు జొన్నలు, 

స్వాతి కురిస్తే భీతి కలుగును, 

స్వాతి కురిస్తే మూడుకార్తెలు కురుస్తాయి. 
స్వాతి కురిస్తే మోతీపంట. 

స్వాతి కురిస్తే నకిలీకం పండు తొయి, 

స్వాతికొంగలమిాదికి సాళువం పోయినట్టు, 

స్వాతివర్ష ౦ చేవుకు హర్షం. 

స్వాతివానకు ముత్యపు చిప్పలవ లె, 

స్యాతివానకు సము(డాలు నిండును, 

స్వాతిలో వాన కురిస్తే రైతులు ముత్యాలగథ్ధె లెక్కు_ తారు, 

స్వాతివిత్త నం, స్వాతికోపులు. 

స్వాతీ ! చేను జమురుకొస్తాను, విశాఖా ! నీవు విసురుకురా, 

స్వాతి సమ్ముదాన్ని చంకన 'బెట్టుకొస్తుంది, 
సింగన్న అద్దంకి వోయి వచ్చిన, 



సింగన్నా ! అద్దంకి పోయినావా? అం పే పోనూ పోయా, రానూ వచ్చా 

అన్నాడట | 

సింగారం జూడరా బంగారు మొగడా |! 

సింగి కంశకు సింగడు పథ్యం చేసినట్లు (కారం తిన్నట్లు, 

సింగినాదం, జీలకజ్లి, 

ంహంకడుపులో మేకపిల్ల పుట్టునా 1 

సింహంలో చీర ఊడ్సడమున్నూ, కన్యలో కంగాపింగా ఊోడ్సడ 

మున్నూ. 

సిగినం కొడితే చిక్కదు, లంజను కొడితే దక్క_దు, 

సిగ్గంత పాయె చిన్న పెండ్దామా ! పెండి కన్న పోదాం పెద్దపెండ్డామా ! 

అన్నాడట ! 

అనగా తోటకూరవంటిది. 

చెడ్డా బొజ్జ పెడితే చాలును, 

లో 

అ లో 

బలి చెండి నాడే పోయింగి, కాస్త ఉం ణే కార్యంతో సరి, 

మాలినడాన్ని చిటి కేస్తే ఆరామడనుంచి ఆలకిం చిందట ! 

చేని అత్తకు మోరతోపు అల్లుడు. 

"లేని ముఖానికి నవ్వే అలంకారము, 

లేని శినరా తికి ఏటా జూగరణమే. 

విడిస్తే రాయలకూడు, తిరుపతి పోతే బోడితల. 

చిన్ననాడే పోయింపె, ఇంతో అంతో ఉంచే, యింటిలోని కెళ్ళిన 

నా డాయింతా పోయింది. 

పడితే సిగ్ధై కట్టువడుతుంది. 

దప్పిన చుట్టం వన్నెచీర కెడ్చినదట ! 

సిగ్గు సిబ్బిన కొడితే శరము చేటన కొడుతుంది. 

సిగ్యూ, నరముూో లేనమ్మ మొగుడి పెళ్ళికి పే చరంటోసికి నెళ్ళి అడ్డుగోడ 

ఛ్రాటునుండి ప స కట్నం ఇచ్చిందట | 

ఈ ౪ లో ఆఅ ౫ అ లి తో లి age ఎల్ల ఏభ ఏలో ౨౯ ఎ ఎల వల్ల భి ౨జి ఇల 
© 
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సి గ్లెందుకు "లేదురా జగ్గా! అంశే నల్ల నివానికి నా శీబ్రు సీ గన్నా 

డట! 

సిగ్గో శ్రీకి పింగారము. 

పడితే మూన్నెల్ల నటుఫు, 

వంటి యోగి వేడు. 

సిర సుండగ మోకాటికి సేనలు "పెట్టుట. 

సిరి అంటదుగాని చీడ (చిడుము) అంటును. 

సిరి అబ్బదుగాని చీడ అబ్బుతుంది. 

సిరికొద్దె చిన్నెలు, మగసికొద్దె నన్నెలు,. 

సిరి పోయినా చిన్నెలు వోలేదు. 

సిరి రా మోకా లొడ్డినట్లు. 

సీలార్ ! పిల్లలు వేను తయార్, 
పసినమెతి న గంగిరెద్లులాగు. 

వాలి © 

సింహాసనంమై దున్నపోతు, లంజలలో సక్ష్మినక, ము క్రెదువలలో 

ముండ మోవి. 

సితకు (వాసినది సీమకు (వాయన లెనా ? 

సితపుట్టుక లంకచేటుతే. 

సీతాపతి, రామాప3ి, (పొద్దున్న లేసే పొసే గతి. 
© వాలి ఠి 

నతారామాభ్యాం నమః అం శే మాళఇంటొయన ఎదురు కాలేదా 

అన్న దట | 

సీదుకు రేగిన చిచ్చుబుడ్డి, కోప మొసే కొరివి. 
or ఎట 

సిలమండ లాన చీర కడితిగాని సాలెమిండని కెక్క_డ శతెచ్చియిచ్చేది 1 

nm ce 

(8 

నో 

శొ 20 

సుంకరివద్ద సుఖదుఃఖాలు చెప్పుకొన్నట్లు. 
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సుఖము మరగినమ శ 'మొగుత్లో అమ్ముకొని తినిందట |! 

సుఖము మరగిన దాసరి పదము వురచినాడు, 

సుఖవాసి దేహానికి మెత్తని చెప్పు. 
సుఖపాణమే పెండ్డామా ! మెత్తని చెప్పుతో కొట్టు, 

సుండు సూడనసీయదు, మండి మాననీయదు. 

సుతారం, సూదిలోని జాగం. 

సుతి లేని పాట,సముకి వేని మాట. 

సుతులు 'వేనివారికి గతులు లేవు, 

సుత్తి ముండా? కాగు ముందా ? 

సున్నకు సున్న, హళ్ళికి హాళ్ళి. 

సున్నము పుట్టని ఊళ్ళో అన్నము పుట్టునా 1 

సున్నలో ఉన్నది సూక్ష్మం, సూత్ర షంలో ఉన్నది మోక్షం, 

పు తా! కొంప తీయకు (పీకకు) రా అన్నట్టు, 

బ్బడిది చుటూలరంధథి, రాముడిది తామరనంధి. 

బ్బి పెళ్ళిలో సూరిసమర్హ, 

బిపి 'సెంకిచావుకు నచ్చింది. 

సువిం అం పే "తెలియదా రోకలిపోటు. 

సుప్వ్ అం ప రోకలిపోటుసనకాలే ఉంటుంది. 

సూటిగల జంట రోటివద్ద మాటు పె్టినట | 

సూతికావాతం వస్తే చూడగానే మందు (గొడ్డుకు). 

బ్రా ఈ ళు 

బ్రా 

గి 

సూదికీ రెండు మొనలు గలవా! 

సూదికోనం దూలం మోసినట్లు, 

సూదికోనం సోదెకు పోతే పాతజంకులు బయటి పడ్డయి. _ 

సూదివోనం సోదెకు -వడితే కుంచెడు బియ్యం కుక్క_ ముస్టుకుందట | 

సూదికుతికె, దయ్యపాక ల, 

సూదిగాంతు, బౌనక డుపు, 
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సూది తిప్పితే దారం సూటిగ పడుతుందా ? 
సూదిని మూట కట్టినట్టు. 

నూది'బెజ్జింలో ఒంకు దూరినట్లు, 

సూడిలా వచ్చి నాగలికబ్రులా మానుకొన్న ట్టు, 

సూదివ ౮౪ వచ్చి దజ్బనంలా తేలినట్టు. 

సూ చేబువాళ్ణ, సు ల్తేటువాత్తే, కం డేటువాణ్ణి నమ్మరాదు. 

సూరన్న సుఖవాసి (చిన్నవాడు), పేరన్న పెద్దవాడు, అయ్య కెత్త రా 

కోళ్ళగంప. 

సూర్యుడు మనదిక్కు_ కుం శు చుక్క-లన్నీ కుక్క. లాయెనట |! 

సూర్యుని మొగాన దుమ్ము చల్లి కే ఎవరికంట బడును ? 

సూరో్యోదయానకు కూర్చుండి శ్యుకోదయానకు లేచినట్లు. 

సూర్యోదయానకు మాంగల్యధారణం, శ్యుకోదయానకు మాంగల్య 

విసరనం. 
ప 

నూక్ష ములో మోక్షం. 

న్గూలం కనుగుడ్డు, సూక్ష శ కనుపాప. 

సెంటుభూమి లేనివాని కెలా సెంటువానన లన్నట్టు. 

ఇగ లేనిదే కూ డుడుకదు. 

సెట్టి బతుకు గిటినగాని తెలియదు. 
లు లు 

సెటి సింగారించేలోగా పట్నం పాడయి (కొల్ల) పోయిందట ! 
లు ౧౧ 

సెట్టి చేరు లింగం పది సేర్లు, 

"సెనగలగా దెమోద కుక్క_ పండుకొన్నట్లు, 

సెనగలు తిని చెయ్యి కడుగుకొన్న ట్లు, 

సెబాస్ మన్జెలగాడా! అంశే ఐదు వేళ్ళు పగులగొట్టుకున్నాడట ! 

సేరుకాయి, నీటాయె ఉల్లెంగడ్డ మోటాయె, 

సీరుకు సవాసేరు అన్నట్టు, 
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సేరుదొరకు మణుగు బంటు, 

సేవకునిలాగ చెయ్యాలి, రాజులాగ అనుభవించాలి, 

సెతధవుడు అడ్డుపడినట్టు. 

సెప లేనివాడు చెయ్యి నాకినట్లు, 

సెసారము లేనివాడు సేంచకారికి పోతే ముసలినక్క-లన్నీ గునగున 
లాడినవట |! 

సొగసు సోమవారం పోతే మొగుడు యాయవారం పోయాడట ! 
సొత్తు (సొమ్ము) పొపిస్టది. 

సౌము శి ఒకచోట, అపనమ్మిక ఒకచోట. 

సాము పోయెటస్వుడు, తెట్టు తగ్గి లేటప్పుడు మలి ఉండదు. 

సొమ్ము సొమ్ములలోనె ఉండె, సోమయ్య మందిలోనే ఉండె. 

నాము వోయె, డా ప్లు నన్న ట్లు, 

సా మేమి లక్ష్యము ! మనసిపేమి పావనము ? 

సొరకాయదొంగ అం శు బుజాలు పట్టుక చూచుకొన్నట్టు. 

సోదెకు పోతే సుద్దులు తక్కువా ? 

సోమార్లకు స్వయంపాకం చేసిపెట్టి పందలకు పక్క_ వేసినట్టు, 

సోమారికి పోకు అక్కున, 

సోయిదప్పినవాడా ! సొంగ ఎక్కడ సెట్టినావురా * అంశ (ఈగ 

తమ్ముళ్ళ బాలమ్మగుడి సెకు చెక్కి_నా నన్నాడట ! 

సోలెడు బియ్యానికి సోదెకు పోతే కుంచెడు బియ్యం శుక్క_ ముట్టుక 
పోయింది. 

సౌందర్యానికి ఒంకు, సంగీతానికి గాడిద, 



టీ 
యె 

వాంసనడకలు రాకపోయె, కాకినడకలు మటచిపోయె. 

హక్కు. హనుంతరాయనిది, అనుభవం చె సనాయనిది (చెన్ను రాయనిది). 

వాద్దులో ఉం కే ఆడుది, హద్దు దాటితే గాడిది. 

హానుమంతునిముందు కుప్పిగంతులా గి 

హనుమంతుని జేయబో లే కోతి అయింది. 

హరిశ్చం[దునినోట అబద రాదు, నానోట నిజం రాదు. 

వారిచాసున కందరూ తనవా చే 

హర్షుణ్ణే నమ్ముకొని పుముషుణ్లి వొగొట్టుకొన్నట్టు. 

వాస్త, ఆదివారము చస్తిమోయి గొల్లల్లారా ! రోజు కొకదాన్ని పట్టి 

ఈడ్వండి (అన్నవట గాతైలు). 

వాస్త, ఆదివారము వచ్చింది చచ్చితిమయ్యా గొల్లల్లారా! చల్ల 

వీడతల కాసులు తీసి శొలలు వేయించండి. 

వాస్త, ఆదివారం నస్వే చచ్చినంత వర్షం. 

వాస కారెలో చల్లి తే అక్షింతలకే నా కావు. 
అణాల అలీ మట. 0 

హాస్మకు అనకు (అణగు) పొట్ట, చిత్తకు చిజపొట్ట. 

హస కు ఆదిపంటా, చిత కు చివటీపంటా. 
జాలి — 

హస కు ఆరుపాళ్ళు, చితకు మూడు పాళ్ళు, 
న్. అతో 

హాస చిశలు వజపయి తే అందటీ సేద్యం ఒక ళు, 
బీ నీ 

హస్త చూచి అందజము పోజాము. 

హస పోయిన ఆవుదినాలకు అడక్కుండా వితు. 
వలీ అలీ 

హాస లో అడెడు చలేకంచు చితలో చిటెడు చలేది మేలు.. 
నూ. CG మ్ వావీ ౬ గా 

వాన లో ఆకు అలాడితే చిత లో చినుకు లేదు. 
తో మిక. నావీ 

హస,లో చల్లి తే వాస్తంలోకి రావు. 
లీ «nn వీ 

హాళ్ళికి వాళ్ళి, సున్నకు సున్న. 
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హోస్యగానికి "తేలు కుట్టినట్లు, 

హోన్యగాడు బావిలో పడినతంతు. 

హోస్యానికై నా అనగూడని మాట లున్నాయి. 

హితభుక్ మితభుక్ , 

హీనజాలి ఇల్లు చొచ్చినా, ఈగ కడుపు చొచ్చినా నిలువదు. 
హీనస్యరం పెళ్ళాం ఇంటికి చేటు. 

హుసేనప్ప "తాడిమటికి పోయినచ్చినట్లు (పాయ్యుచ్చినట్లు. 

హెచ్చుగా wt లున్న వాళ్ళకు, హెచ్చుగా అస్పలున్న వాళ్ళకు దురద 

లేదు, 

హెచ్చు పేర్చుకుల్ల (సస్టటే. 

పేమూాహేమిలు వటినంట కొట్టుకపోతూం శే నక్క పొటిశేవు 

అడిగిందట ! 

హోరుగాలికి దీసం సెట్టి ఓక దేవుడా ! సీమాహాన్న్య్యా మన్నట్టు, 
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